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Sladdlös telefon med 
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Svart

ID5551B
Design Collection

När det gäller skönhet är ID555 svaret. Den här "Design collection"-telefonen är 
utformad för att tilltala dina sinnen med sin eleganta tunna design och sitt rena ljud. ID555 
är det perfekta tillägget till den mest exklusiva heminredningen.

Exklusiv design
• Snygg svart högblank finish
• Extra tunn design

Missa aldrig ett samtal
• Digital telefonsvarare
• 30 minuters inspelningstid
• Meddelanderäknare på basenhet

Ren bekvämlighet
• Ljusstark blå belyst display och knappsats
• Adressbok för 200 namn
• Högtalartelefon – prata utan lur

Miljödesign
• Mycket låg energiförbrukning
• Automatisk minskning av den utsända energin



 Högtalartelefon – prata utan lur
I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att 
förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan 
prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot 
örat. Den här funktionen är speciellt användbar om 
du vill dela samtalet med andra eller ta anteckningar 
under samtalet.

Mycket låg energiförbrukning
Tack vare mycket effektiv strömförsörjning minskas 
den totala energiförbrukningen med mer än 50 % 
jämfört med vanlig strömförsörjning.

Automatisk energiminskning
Tack vare ett intelligent inbyggt system kontrolleras 
och optimeras den utsända energin hela tiden 
beoroende på avståndet mellan handenheten och 
basenheten.
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Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Blå
• Antal färger: Svartvit
• Textrader: 5
• Huvudskärmsteknik: FSTN
• Huvudskärmstyp: Full grafik

Ljud
• Ringsignaler för handenhet: Polyfona
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Bekvämlighet
• Larm: Väckarklocka
• Basstationens knappar: Knappar på telefonsvarare, 

Knapp på handenhetssökare
• Indikering vid batteriladdning
• Samtalshantering: Samtal väntar*, 

Nummerpresentation*, Gruppsamtal, Explicit 
samtalsöverföring, Ljudavstängning

• Lättanvänd: Lås för knappsats, Menykontroll
• Funktion: Enkel uppringning
• Multibasfunktion: 1
• Multihandset-funktion: Upp till 5 handenheter
• Signalstyrkeindikering
• VIP-grupp med egen melodi: Ja för varje 

telefonbokspost
• Bakgrundsbelyst knappsats: Ja (blå)
• Högtalartelefon – handsfree-samtal

Nätverksfunktioner
• Antenn: Integrerad på basenhet, Integrerad på 

handenheten
• Kompatibel: GAP
• Uppringning: Ton, Puls

Operatörskrav
• Namn och uppringnings-ID
• ID för väntande samtal

Telefonsvarare
• Telefonsvarare med Plug & Play
• Inspelningstidskapacitet: Upp till 30 min.
• Meddelanderäknare på basenhet

Minneskapacitet
• Poster i samtalslogg: 50
• Telefonbok: 200 namn och nummer
• Funktion för återuppringningslista: 10

Mått
• Basmått: 128 x 69 x 85 mm
• Mått - handenhet: 144 x 43 x 14,5 mm

Effekt
• Batterikapacitet: 500 mAh
• Typ av batteri: Laddningsbar
• Nätström: AC 220–240 V - 50 Hz
• Antal batterier: 1 batteri per handenhet
• Standby-tid: Upp till 130 timmar
• Samtalstid: Upp till 10 timmar
•
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