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Obraz/displej
• Barvy: Černá a bílá
• Technologie displeje: Displej z tekutých krystalů 

(LCD)
• Rozlišení hlavního displeje: 108x65 pixel
• Podsvětlení: ano
• Barva podsvětlení: Modrá

Zvuk
• Zvonění přístroje: Instrumentální, Polyfonní, 

Stažení melodií
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/

dolů

Pohodlí
• Budíky: Budík, Noční režim
• Klávesy základní stanice: Klávesa vyhledávání
• Indikace nabíjení baterií: Ano
• Správa hovorů: Čekající hovor, Identifikace 

volajícího, Konferenční hovor, Explicitní přepnutí 
hovoru, Ztlumení mikrofonu

• Snadné použití: Režim handsfree, Zámek 
klávesnice, Ovládání prostřednictvím nabídek, 
Grafické uživatelské rozhraní

• Možnost použití více zákl. stanic: 4
• Možnost použití více přístrojů: Až 6 přístrojů
• Indikace úrovně signálu: ano
• Zadávání textu: Eatoni
• Skupina VIP s melodiemi: Ano, 3 skupiny

Kapacita paměti
• Jméno a číslo ve sdíleném seznamu: 250 jmen a 

čísel
• Kapacita paměti pro SMS: 60
• Položky záznamu hovorů: 40

Rozměry
• Rozměry přístroje: 135 x 47 x 28 mm

Napájení
• Typ baterie: AAA
• Typ baterie: NiMH
• Typ baterií: Dobíjecí
• Napájení ze sítě: AC 220-240 V – 50 Hz
• Počet baterií: 2
• Doba hovoru: 15 hodin
• Doba v pohotovostním režimu: 300 hodin

Funkce sítě
• Anténa: Integrovaná v základně, Integrovaná v 

přístroji
• Vytáčení: Tónové, Pulsní
• Zprávy: SMS

Ekologické specifikace
• Označení nezávadnosti produktu: Ano
•
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