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Безжичен телефон с 
телефонен секретар

Елегантна линия
Черен

ID5551B
Дизайнерска колекция

Когато се търси красота, отговорът е ID555. Този телефон от "Дизайнерска колекция" 
е направен да радва сетивата със своите елегантни, изящни линии и не по-малко чист 
звук. ID555 е идеално допълнение към най-ексклузивния домашен интериор.

Изключителен дизайн
• Стилно черно гланцово покритие
• Дизайн с най-тънки линии

Без пропуснати повиквания
• Цифров телефонен секретар
• 30 минути време за запис
• Брояч на съобщения на базовата станция

Чисто удобство
• Ярък син осветен дисплей и клавиатура
• Телефонен указател за 200 имена
• Разговорна система - със свободни ръце

Икономична конструкция
• Много ниска консумация на енергия
• Автоматично намаление на излъчваната мощност



 Разговорна система - със свободни 
ръце
Режимът на разговор със свободни ръце използва 
вграден високоговорител за усилване на гласа на 
събеседника, което ви позволява да говорите и 
чувате разговора, без да държите телефона до 
ухото си. Това е особено полезно, ако желаете и 
други да следят разговора или да си водите 
бележки по време на разговор.

Много ниска консумация на енергия
Благодарение на високоефективното захранване, 
общата консумация на енергия се намалява с над 
50% в сравнение с обикновеното захранване.

Автоматично намаление на 
мощността
Благодарение на интелигентната вградена 
система, излъчваната мощност непрекъснато се 
управлява и оптимизира, в зависимост от 
разстоянието между слушалката и устройството.
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Картина/дисплей
• Фоново осветление
• Цвят на фоновото осветление: Синьо
• Цветове на дисплея: Черно и бяло
• Редове текст: 5
• Технология на основния дисплей: FSTN
• Тип на основния дисплей: Пълноценен 
графичен

Звук
• Звънци на слушалката: Полифонични
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Удобство
• Аларми: Будилник
• Бутони на базовата станция: Бутони на 
телефонния секретар, Бутон "Пейджинг"

• Индикатор за зареждане на батерията
• Управление на разговорите: Изчакване на 
повикванията, Идентификатор на повикващия, 
Конферентен разговор, Изрично прехвърляне 
на повиквания, Заглушаване на микрофона

• Лесна употреба: Заключване на клавиатурата, 
Управление на менюто

• Функция: Лесно набиране
• Възможност за много бази: 1
• Възможност за много слушалки: До 5 слушалки
• Индикатор за силата на сигнала
• VIP група със собствена мелодия: Да, за всеки 
запис от телефонния указател

• Клавиатура със задно осветление: Да (син)
• Разговорна система - със свободни ръце

Мрежови характеристики
• Антена: Вградена в основата, Вградена в 
слушалката

• Съвместим: GAP
• Набиране: Тонално, Импулсно

изисквания на оператора
• Име и идентификация на повикващия
• ИД на повикващия при чакащо повикване

Телефонен секретар
• Plug & Play тел. секретар
• Капацитет на време за запис: До 30 мин.
• Брояч на съобщения на база

Капацитет на паметта
• Записи в регистъра на повикванията: 50
• Телефонен указател: 200 имена и номера
• Обем на списъка за повторно набиране: 10

Размери
• Базови размери: 128 x 69 x 85 мм
• Размери на слушалката: 144 x 43 x 14,5 мм

Мощност
• Капацитет на батериите: 500 mAh
• Тип батерия: С акумулаторна батерия
• Мрежово захранване: AC 220-240V - 50Hz
• Брой на батериите: 1 пакет батерии за апарат
• Време на готовност: До 130 часа
• Време за разговор: До 10 часа
•
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