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T 5 είναι ειδικά σχεδιασµένη για ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη προτίµηση 

ση και την ποιότητα. Απλό και κοµψό, ενισχυµένο µε πραγµατικά χρήσιµες 

αυτό το τηλέφωνο είναι αντιπροσωπευτικό της "έξυπνης επιλογής"

ριτη απόδοση
τότητα λειτουργίας για 300 ώρες χωρίς φόρτιση

θηκεύστε µέχρι και 60 σύντοµα µηνύµατα (SMS)
θηκεύστε µέχρι και 250 ονόµατα και αριθµούς

ρµόστε το τηλέφωνό σας στις προσωπικές σας προτιµήσεις
γνωρίστε τους φίλους σας από τον ήχο κλήσης
κλειστική θυρίδα µηνυµάτων SMS για κάθε µέλος της οικογένειας
η ήχων κλήσης από ειδικές τοποθεσίες

η άνεση
στε στο τηλέφωνο χωρίς να κρατάτε τη συσκευή χειρός
νη για αριθµούς, γράµµατα, εικονίδια και σχέδια
κολύνει την εµφάνιση κειµένου
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Εικόνα/Οθόνη
• Χρώµατα οθόνης: Άσπρο & Μαύρο
• Τεχνολογία οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων
• Ανάλυση κύριας οθόνης: 108x65 pixel
• Οπίσθιος φωτισµός: ναι
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Μπλε

Ήχος
• Κουδουνίσµατα συσκευής: Ορχηστική µουσική, 

Πολυφωνικοί, Λήψη µελωδίας
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/

µείωσης έντασης

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι, Νυκτερινή λειτουργία
• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας
• ∆ιαχείριση κλήσεων: Αναµονή κλήσεων, 

Αναγνώριση καλούντος, Κλήση συνδιάσκεψης, 
Μεταφορά κλήσης, Σίγαση µικροφώνου

• Ευκολία στη χρήση: Λειτουργία ανοικτής 
συνοµιλίας, Κλείδωµα πληκτρολογίου, Έλεγχος 
µενού, Περιβάλλον εργασίας χρήστη µε γραφικά

• ∆υνατότητα πολλών βάσεων: 4
• ∆υνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: µέχρι 

και 6 συσκευές χειρός
• Ένδειξη ισχύος σήµατος: ναι
• Είσοδος κειµένου: Eatoni
• Οµάδα VIP µε ξεχωριστή µελωδία: Ναι, 3 οµάδες

Χωρητικότητα µνήµης
• Κοινόχρ. τηλεφ. κατάλ. ονοµ./αριθµ.: 250 

ονόµατα και αριθµοί
• Χωρητικότητα αποθήκευσης SMS: 60
• Καταχωρήσεις αρχείου καταγραφής κλήσεων: 40

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις συσκευής χειρός: 135 x 47 x 28 χιλ.

Ρεύµα
• Τύπος µπαταριών: AAA
• Τύπος µπαταρίας: NiMH
• Είδος µπαταρίας: Επαναφορτιζόµενη
• Τροφοδοσία ρεύµατος: AC 220-240V - 50Hz
• Αριθµός µπαταριών: 2
• Χρόνος οµιλίας: 15 ώρες
• Χρόνος αναµονής: 300 ώρες

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Κεραία: Ενσωµατωµένη στη βάση, Ενσωµατωµένη 

στη συσκευή
• Κλήση: Ήχος, Παλµική
• Μηνύµατα: SMS (Υπηρεσία σύντοµων µηνυµάτων)

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Σήµα Προστασίας περιβάλλοντος
•
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