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Obraz/Displej
• Farby displeja: Čiernobiela
• Technológia displeja: Displej z tekutých kryštálov 

(LCD)
• Rozlíšenie hlavného displeja: 108 x 65 pixel
• Podsvietenie: áno
• Farba podsvietenia: Modré

Zvuk
• Tóny zvonenia mikrotelefónu: Inštrumentálne, 

Polyfonické, Prebratie melódie
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Pohodlie
• Budíky: Hodiny s budíkom, Nočný režim
• Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
• Indikácia nabíjania batérie: áno
• Správa hovorov: Čakajúci hovor, Identifikácia 

volajúceho, Konferenčný hovor, Explicitné 
presmerovanie hovorov, Stlmenie mikrofónu

• Jednoduché používanie: Režim voľných rúk, 
Uzamknutie klávesnice, Ovládanie cez menu, 
Grafické užívateľské rozhranie

• Schopnosť použiť viacero základní: 4
• Viaceré slúchadlá: Až do 6 slúchadiel
• Indikátor sily signálu: áno
• Textový vstup: Eatoni
• Skupina VIP s vlastnými melódiami: Áno, 3 skupiny

Kapacita pamäte
• Zdieľaný zoznam s menami a číslami: 250 mien a 

čísel
• Kapacita pre uloženie SMS: 60
• Záznamy hovorov: 40

Rozmery
• Rozmery slúchadla: 135 x 47 x 28 mm

Napájanie
• Typ batérie: AAA
• Typ batérie: NiMH
• Druh batérie: Nabíjateľná
• Napájanie zo siete: AC 220-240 V - 50 Hz
• Počet batérií: 2
• Čas hovoru: 15 hodín
• Pohotovostný čas: 300 hodín

Vlastnosti siete
• Anténa: Integrovaná na základni, Integrovaná na 

mikrotelefóne
• Voľba: Tón, Pulzná
• Zasielanie správ: SMS (Služba krátkych správ)

"Green" špecifikácie
• Zelená vlajková loď: áno
•
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