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bezprzewodowego
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Mądry wybór
Telefony z serii DECT 5 zostały zaprojektowane specjalnie dla ludzi wymagających
bezkompromisowej wydajności i jakości. Proste i eleganckie, pozbawione zbędnych
funkcji — stanowią zawsze dobry wybór.
Zawsze gotowa do odpowiedzi automatyczna sekretarka
• Sterowanie automatyczną sekretarką
• Specjalne wiadomości wychodzące dla grup VIP.
• 15-minutowy czas nagrywania
Niezrównana wydajność
• Zapisz do 250 nazw i numerów w swojej książce telefonicznej
• Możliwość autonomicznej pracy w trybie gotowości do 300 godzin
• Zapisz do 60 wiadomości SMS
Spersonalizuj swój telefon
• Możliwość pobierania dzwonków ze specjalnych stron internetowych
• Identyfikuj znajomych na podstawie dzwonka
• Osobna skrzynka wiadomości SMS dla każdego członka rodziny
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Autom. sekret. do tel. bezprzewodowego
Dane techniczne

Zalety produktu

Obraz/Wyświetlacz

• Kolory wyświetlacza: Czarno-biały
• Technologia wyświetlania: Wyświetlacz
ciekłokrystaliczny (LCD)
• Rozdzielczość głównego wyświetlacza: 108 x
65 piksele
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Niebieski

Dźwięk

• Dzwonki stacji bazowej: Instrumentalne,
Polifoniczne, Możliwość nagrywania melodii,
Pobieranie melodii
• Dzwonki słuchawki: Instrumentalne, Polifoniczne,
Pobieranie melodii
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie
głośności

Wygoda

• Budzenie: Budzik, Tryb nocny
• Przyciski stacji bazowej: Przyciski automatycznej
sekretarki, Przycisk przywołania
• Wskaźnik ładowania baterii
• Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące,
Idendyfikacja numeru, Telekonferencja, Jawne
przekazywanie połączeń, Wyciszenie mikrofonu
• Łatwa obsługa: Tryb głośnomówiący, Blokada
klawiatury, Sterowanie menu, Graficzny interfejs
użytkownika
• Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 4
• Współpraca z wieloma słuchawkami: do
6 słuchawek
• Wskaźnik siły sygnału
• Wprowadzanie tekstu: Eatoni
• Grupa VIP z osobną melodią: Tak, 3 grupy

Pojemność pamięci

• Książka udostępnionych nazw i tel.: 250 nazw i
numerów telefonów
• Pamięć wiadomości SMS: 60
• Pozycje rejestru połączeń: 40

Automatyczna sekretarka
•
•
•
•
•

Automatyczna sekretarka typu Plug&Play
Maksymalny czas nagrywania: 15 min
Komunikat wychodzący grupy VIP
Segregacja rozmów
Zdalny dostęp do automycznej sekretarki

Wymiary

Kontrola TAM bazy i słuchawki
Spójrz na stację bazową — natychmiast będziesz
wiedzieć, czy masz wiadomości. Do odsłuchania lub
usunięcia wiadomości wystarczy nacisnąć jeden klawisz
na stacji bazowej — to dla tych, którzy nigdy nie
pamiętają, gdzie zostawili słuchawkę.
Specjalne wiadomości wychodzące
Gdy jesteś poza domem lub nie chcesz, aby Ci
przeszkadzano, możesz przygotować oddzielne
wiadomości dla każdej z grup VIP. W ten sposób Twoi
przyjaciele będą otrzymywali inną wiadomość niż Twoi
partnerzy biznesowi.

• Wymiary słuchawki: 135 x 47 x 28 mm

15-minutowy czas nagrywania

Moc

Książka telef. na 250 nazw i numerów
Nie trzeba uczyć się numerów telefonów przyjaciół i
rodziny. Po przypisaniu nazwy do numeru wystarczy
odszukać tę nazwę, a numer sam się pojawi.

•
•
•
•
•
•
•

Rodzaj baterii: AAA
Rodzaj baterii: NiMH
Sposób zasilania: Akumulator
Zasilanie sieciowe: 220-240 V AC, 50 Hz
Liczba baterii: 2
Czas rozmowy: 15 godz.
Czas gotowości: 300 godz.

Funkcje sieciowe

• Antena: Wbudowany w stację bazową,
Wbudowana w słuchawkę
• Wybieranie numeru: Tonowe, Impulsowe
• Przesyłanie wiadomości: SMS (krótkie wiadomości
tekstowe)

Charakterystyka ekologiczna
• Sztandarowe podukty ekologiczne
•

Autonomiczność tr. gotow. do 300 godz.
Słuchawka może pracować w trybie gotowości przez
ponad 12 dni, zatem możesz ją zostawiać w wygodnym
dla siebie miejscu bez potrzeby ładowania. Znacząco
zwiększa to wygodę użytkowania.
Pamięć na 60 wiadomości SMS
Zachowaj otrzymane wiadomości. Dzięki dużej
wbudowanej pamięci nie trzeba od razu kasować
cennych wiadomości.
Pobieranie dzwonków
Ta funkcja umożliwia spersonalizowanie ustawień
telefonu za pomocą pobieranych dzwonków. Wystarczy
zadzwonić do odpowiedniego dostawcy usługi i wybrać
ulubioną piosenkę. Zostanie przesłany do Ciebie SMS z
dołączoną melodią. Przesłana melodia będzie dostępna
wśród innych dzwonków (usługa zależna od kraju i
operatora).
Funkcja VIP
Wiesz kto dzwoni, gdy usłyszysz telefon! Ikony i dzwonki
VIP określają, do jakiej grupy książki telefonicznej należy
osoba dzwoniąca. Wpisy książki telefonicznej można
podzielić na różne grupy VIP, dla których można
przydzielić konkretny dzwonek.
Osobiste skrzynki wiadomości SMS
Osobista skrzynka wiadomości SMS gwarantuje, że nikt
inny nie przeczyta Twoich wiadomości. Skrzynka jest
zabezpieczona kodem PIN określanym przez
użytkownika.
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