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Bem-vindo ao mundo da cor
O ecrã de cores vivas dá vida à série 5 ao adicionar uma nova dimensão às chamadas. A
cor não só facilita a navegação no menu de ícones como também adiciona mais
profundidade às funcionalidades associadas.
Chamadas nítidas em toda a casa
• Praticamente livre de interferências
• Alta voz - Fale com as mãos livres
• Toques polifónicos para um som mais natural e realista
Cores que dão vida ao seu telefone
• Menu a cores por ícones
• Visor LCD retroiluminado
• Imagens de fundo seleccionáveis
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Telefone sem fios
Especificações

Produtos em destaque

Imagem/Visualização
•
•
•
•
•
•

Retroiluminação
Cor da retroiluminação: Branco
Cores do ecrã: 4096 cores
Resolução do Ecrã Principal: 98x67 pixel
Tecnologia do Ecrã Principal: CSTN
Tipo do Ecrã Principal: Gráfico

Som

• Toques do microtelefone: Instrumental,
Polifónicos
• Controlo do volume: Controlo do volume para
cima/baixo

Conveniência
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarmes: Despertador
Teclas da estação de base: Tecla de pager
Indicação de carregamento da bateria
Gestão de Chamadas: Chamada em Espera, ID do
Emissor, Microfone sem som
Fácil de Utilizar: Interface Gráfica do Utilizador,
Modo mãos livres, Bloqueio do teclado numérico,
Controlo de Menus
Capacidade multibases: 4
Capacidade multimicrotelefones: Até 5
auscultadores
Personalização/Customização: Imagem de fundo
Indicação da força do sinal
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Funcionalidades de Rede

• Antena: Integrada na base, Integrada no
microtelefone
• Compatível: GAP
• Marcação: Por tons, Impulso

Requisitos do Operador

• ID do Emissor e Nome
• ID do emissor da chamada com chamada em
espera

Capacidade de Memória

• Entradas do registo de chamadas: 30
• Lista de contactos: 50 nomes e números

Dimensões

• Dimensões da base: 118 x 114 x 61 mm
• Dimensões do microtelefone: 153 x 50 x 29 mm

Corrente
•
•
•
•
•
•
•

Capacidade da pilha: 750 mAh
Tipo de bateria: AAA NiMH
Tipo de Pilha: Recarregável
Corrente eléctrica: CA 220-240 V - 50Hz
Número de pilhas: 2
Tempo em 'standby': Até 150 horas
Tempo de conversação: Até 12 horas

•
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Praticamente livre de interferências
Graças à tecnologia digital avançada, as chamadas estão
livres de interferências de outros dispositivos.
Menu a cores por ícones
Todas as funções estão agrupadas por vários itens de
menu simbolizados por um ícone colorido, facilitando a
navegação e a utilização do telefone.
Alta voz - Fale com as mãos livres
O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado
para amplificar a voz do emissor, permitindo-lhe falar e
ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone
contra a orelha. É particularmente útil se pretender
partilhar a chamada com terceiros ou tirar notas durante
uma chamada.
Toques polifónicos
Um toque polifónico significa que o telefone pode
reproduzir vários toques simultaneamente, de forma a
possibilitar um desempenho musical preciso, e quando
reproduzidos através do altifalante do telefone estes
toques polifónicos soam tal como a música real.
Visor LCD retroiluminado
Imagens de fundo seleccionáveis
Uma imagem vale mais do que mil palavras. Escolha
uma das várias imagens integradas no telefone.
Seleccione a imagem que melhor se adequa ao seu
estado de espírito e defina-a como a imagem de fundo
do seu visor.

