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Billede/display/skærm
• Display-farver: Sort og hvid
• Display-teknologi: LCD (Liquid Crystal Display)
• Hovedskærmopløsning: 108 x 65 pixel
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Blå

Lyd
• Håndsæt ringetoner: Instrumental, Polyfonisk, 

Melodi-download
• Styrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Komfort
• Alarmer: Vækkeur, Night indstilling
• Basestation taster: Personsøgningstast
• Indikator for batteriopladning
• Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, 

Konferenceopkald, Viderestilling, Mikrofon-
afbryder

• Brugervenlighed: Håndfri funktion, Tastaturlås, 
Menubetjening, Grafisk menubetjening

• Funktion: Babyovervågning
• Multi-base: 4
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 6 håndsæt
• Angivelse af signalstyrke
• Tekstindtastning: Eatoni
• VIP-gruppe med egen melodi: Ja, 3 grupper

Hukommelseskapacitet
• Fælles telefonbog med navn og nummer: 250 

navne og numre
• SMS-lagringskapacitet: 60
• Poster i opkaldslog: 40

Mål
• Mål (håndsæt): 135 x 47 x 28 mm

Strømforsyning
• Batteritype: AAA
• Batteritype: NiMH
• Batteritype: Genopladelig
• Lysnet: AC 220-240V - 50 Hz
• Batterier: 4
• Taletid: 15 timer
• Standby-tid: 300 timer

Netværksfunktioner
• Antenne: Integreret på base, Integreret på 

håndsæt
• Opkald: Tone, Puls
• Meddelelsesmuligheder: SMS (Short Message 

Service)

Miljøspecifikationer
• Green Flagship
•
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