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Záznamník bezdrôtového
telefónu

DECT5251S

Inteligentná voľba
Séria DECT 5 je navrhnutá špeciálne pre ľudí, ktorí zvlášť uprednostňujú výkon a kvalitu.
Jednoduchý a elegantný, bez žiadnych nepraktických funkcií, tento telefón predstavuje
vzor pre "inteligentnú voľbu"
Odkazovač pripravený na použitie
• Odkazovač ovládaný zo základne a slúchadla
• Špecifické odchádzajúce správy pre skupiny VIP.
• 15-minútový čas nahrávania
Absolútny výkon
• V telefónnom zozname môžete uložiť až 250 mien a čísiel
• 300 hodín v pohotovostnom režime
• Uložte až 60 krátkych správ (SMS)
Prispôsobte si svoj telefón
• Prebratie tónu zvonenia z internetových stránok
• Identifikujte svojich priateľov podľa tónu zvonenia
• Určite jednu SMS schránku pre každého člena rodiny

DECT5251S/53

Záznamník bezdrôtového telefónu
Technické údaje

Najdôležitejšie produkty

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 melódie základnej stanice: Inštrumentálne,
Polyfonické, Nahrávateľná melódia, Prebratie
melódie
• Tóny zvonenia mikrotelefónu: Inštrumentálne,
Polyfonické, Prebratie melódie
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/
nadol

Pohodlie

• Budíky: Hodiny s budíkom, Nočný režim
• Tlačidlá základne: Klávesy odkazovača, 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

Odkazovač
•
•
•
•
•

Odkazovač Plug & Play: áno
Kapacita času nahrávania: 15 min
VIP správa na odoslanie: áno
Zobrazovanie hovoru: áno
Diaľkový prístup k odkazovaču: áno

TAM kontrola základne a slúchadla
Pozriete sa na základňu, a hneď viete, či ste obdržali
správy. Počúvanie alebo odstraňovanie správ sa stane tak
jednoduchým ako stlačenie jedného tlačidla na základni pre tých, ktorí si nikdy nepamätajú, kde nechali svoje
slúchadlo
Špecifické odchádzajúce správy
Keď ste na cestách alebo si neželáte byť rušení, môžete
si pre každú skupinu VIP nahrať iný odkaz. Tak môžete
mať iný odkaz určený pre vašich priateľov a iný pre
pracovné hovory.

Rozmery

15-minútový čas nahrávania

Napájanie

Telefónny zoznam pre 250 mien a čísiel
Nie je potrebné sa učiť telefónne čísla priateľov a rodiny.
Ak priradíte meno k číslu, stačí vyhľadať meno a číslo sa
automaticky zobrazí.

• Rozmery slúchadla: 135 x 47 x 28 mm
•
•
•
•
•
•
•

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
•

300 hodín pohotovostného režimu
Slúchadlo môžete nechať mimo základne dlhšie ako 12
dní a nemusíte ho nabíjať. Vďaka tomu je toto zariadenie
veľmi priateľské k životnému prostrediu.
Pamäť na 60 SMS
Nechajte si uložené prijaté správy. Vďaka veľkej kapacite
vnútornej pamäte už viac nemusíte mazať správy, ktoré
sú pre vás vzácne.
Prebratie tónu zvonenia
Táto funkcia vám ponúka možnosť prispôsobiť si váš
telefón prebratím tónu zvonenia. Jednoducho kontaktujte
poskytovateľa daných služieb a vyberte si vašu obľúbenú
pieseň. Bude vám odoslaná SMS s melódiou. Túto
melódiu si môžete zvoliť ako ktorýkoľvek iný tón
zvonenia (záleží od krajiny a siete).
Funkcia VIP
Identifikujte volajúceho podľa tónu zvonenia! Ikony a
melódie VIP označujú skupinu v telefónnom zozname, do
ktorej volajúci patrí. Záznamy v telefónnom zozname
môžete rozdeliť do rôznych skupín VIP, ktoré môžu mať
špecifickú melódiu.
Osobné SMS schránky
Vďaka osobným SMS schránkam si môžete byť istí, že
vaše správy nebude čítať nikto okrem vás. Vaša schránka
je chránená PIN kódom, ktorý si zvolíte.
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