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Beeld/display
• Schermdiameter: 4,0 cm
• Effectief weergavegebied: 34 x 20,5 mm
• Tekstregels: 1

Geluid
• Ringtones basisstation: Instrumentaal
• Ringtones handset: Instrumentaal
• Volumeregeling: digitaal

Gebruiksgemak
• Melding bij buiten bereik
• Toetsen op het basisstation: Paging-toets
• Indicatie 'batterij opgeladen'
• Indicatie 'batterij bijna leeg'
• Gespreksbeheer: Gespreksduur, Wisselgesprek, 

Nummerherkenning, Telefonische vergadering, 
Oproep expliciet doorverbinden

• Valbestendig: 120 cm
• Gebruiksgemak: Handsfree modus
• Functie: Telefonische vergadering, Serieel bellen, 

Gratis gesprekken tussen handsets
• Toetsen handset: Lijn, Annuleren/oproepen, 

Toetsenpaneel, Luidspreker, Gesprekkenlog, 
Telefoonboek

• Fysieke pictogrammen: Batterijniveau, Binnen 
bereik/Buiten bereik, Lijngesprek/intern gesprek, 
Luidspreker

• Tekstregels: 1
• Meerdere basisstations mogelijk: 1
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: 4
• Volumeregeling

Accessoires
• AC/DC-adapter
• Batterijen: Ni-MH batterijen
• Gebruikershandleiding

Verwante producten
• Inhoud van de verpakking: Handset, Basisstation, 

NiMh-batterijen, Telefoonsnoer, Stroomadapter, 
Gebruikershandleiding, Garantiekaart, Sticker

Ecologische specificaties
• Chemische samenstelling: Nikkelmetaalhydride
• Eco ontworpen
• Halogeenvrije behuizing

• Loodvrij gesoldeerd product
• Verpakkingsmateriaal: Karton
• Verpakkingstype: Geschenkverpakking

Afmetingen
• Afmetingen basisstation: 130 x 85 mm
• Gewicht basisstation: 175 g
• Vormfactor: Op het basisstation
• Kleur van de handset: zilver
• Afmetingen handset: 149 mm
• Gewicht handset: 100 g
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

177 x 112 x 182 mm
• Relatieve vochtigheid (in bedrijf): Maximaal 95% 

bij 40 °C
• Relatieve vochtigheid (opslag): Maximaal 95% bij 

40 °C
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -25 °C tot 70 °C
• Gewicht (incl. verpakking): 0,955 kg

Voeding
• Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C
• Batterijtype: NiMH
• Oplaadtijd: 24 uur u
• Soort batterij: Oplaadbaar
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V
• Radio RF-vermogen: < 250 mW
• Stand-by tijd: Maximaal 250 uur
• Spreektijd: Maximaal 18 uur

Netwerkfuncties
• Antenne: Snel selecteren, Geïntegreerd in 

basisstation, Geïntegreerd in handset
• Compatibel: GAP
• Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon

vereisten voor de operator
• Naam- en nummerherkenning
• nummerherkenning bij wisselgesprek
• Telefoonboek met operatordiensten

Geheugencapaciteit
• Gegevens in gesprekkenlog: 10
• Telefoonboek: 2 telefoonboeken met 20 

vermeldingen
•
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