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Vítejte ve světě plném barev

Volání získává nový rozměr díky displeji s bohatými barvami, který oživuje řadu 5. Barvy 
nejen usnadňují navigaci v nabídce s ikonami, ale také zdůrazňují související funkce.

Telefon oživený barvami
• Podsvětlený LCD displej
• Volitelné tapety
• Barevná nabídka s ikonami

Jasná konverzace po celém domě
• Polyfonní vyzváněcí melodie vytvářejí přirozenější a realistický zvuk
• Hlasitý telefon - volné ruce při hovoru
• Prakticky bez rušení
 



 Polyfonní vyzváněcí melodie
Funkce polyfonní vyzváněcí melodie zajistí, že telefon 
přehrává více tónů současně, což umožňuje detailní 
hudební produkci. Díky reproduktoru telefonu znějí 
polyfonní vyzváněcí melodie jako skutečná hudba.

Podsvětlený LCD displej
Podsvětlený LCD displej

Volitelné tapety
Ilustrace je lepší než tisíc slov. Projděte si nabídku 
obrázků v telefonu. Vyberte obrázek, který se vám 
nejvíce líbí, a zobrazte jej na pozadí displeje.

Barevná nabídka s ikonami
Veškeré funkce jsou seskupeny do několika položek 
nabídky symbolizovaných barevnou ikonou. Tato 
vlastnost usnadňuje navigaci a ovládání telefonu.

Hlasitý telefon - volné ruce při hovoru
V režimu handsfree se pomocí vestavěného 
mikrofonu zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete 
při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj 
drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud 
chcete do hovoru zapojit další osoby nebo si psát 
poznámky.

Prakticky bez rušení
Díky pokročilé digitální technologii nepodléhají 
hovory rušení z jiných přístrojů.
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Přednosti
• Doba hovoru: Až 12 hodin
•

Obraz/displej
• Podsvětlení: ano
• Barva podsvětlení: Bílá
• Barvy: 4 096 barev
• Rozlišení hlavního displeje: 98 x 67 pixel
• Technologie hlavního displeje: CSTN
• Typ hlavního displeje: Grafický

Zvuk
• Zvonění přístroje: Instrumentální, Polyfonní
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

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

volajícího, Ztlumení mikrofonu
• Snadné použití: Grafické uživatelské rozhraní, 

Režim handsfree, Zámek klávesnice, Ovládání 
prostřednictvím nabídek

• Možnost použití více zákl. stanic: 4
• Možnost použití více přístrojů: Až 5 přístrojů
• Možnost vlastního nastavení: Tapeta
• Indikace úrovně signálu: ano

Funkce sítě
• Anténa: Integrovaná v základně, Integrovaná v 

přístroji
• Kompatibilní: GAP
• Vytáčení: Tónové, Pulsní

požadavky na operátora
• Jméno a identifikace volajícího: Ano
• Identifikace volajícího při čekajícím hovoru: Ano

Kapacita paměti
• Položky záznamu hovorů: 30
• Telefonní seznam: 50 jmen a čísel

Rozměry
• Rozměry základny: 118 x 114 x 61 mm
• Rozměry přístroje: 153 x 50 x 29 mm

Napájení
• Kapacita baterie: 750 mAh
• Typ baterie: AAA NiMH
• Typ baterií: Dobíjecí
• Napájení ze sítě: AC 220-240 V – 50 Hz
• Počet baterií: 2
• Doba v pohotovostním režimu: až 150 hodin
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