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Sladdlös telefonsvarare

ID9371B
När skönhet möter ljud...

Följ din instinkt och var impulsiv. ID9 är en ren njutning som utformats speciellt för dig. 
Du behöver inte försvara dig eller vara förnuftig. Kosta på dig det här. Telefonsamtal får 
en helt ny mening med ID9.

Makalöst ljud
• XHD-ljud
• Förbättrad högtalartelefon för handsfree-samtal med perfekt ljud

Lugn och ro
• 15 minuters inspelningstid
• Kopieringsfunktion för SIM-kort

Ren njutning
• Exceptionell "mjuk" känsla
• Enastående vit bakgrundsbelyst display
• Exklusiv design



 15 minuters inspelningstid
Spelar in upp till 15 minuters inkommande 
meddelanden

XHD-ljud
Oavsett var du befinner dig kan du prata i telefon 
utan brus, med fantastiskt starka och klara röster. 
Tack vare en högtalare med hög kvalitet, sofistikerad 
teknik och en riktig akustisk kammare upplever du 
en otrolig ljudkvalitet vid varje telefonsamtal.

Förbättrad högtalartelefon
Kombinera en högkvalitativ högtalare, sofistikerad 
signalbearbetning, en riktig akustisk kammare och en 
handsfree-enhet med full duplex så får du den 
naturligaste samtalsåtergivningen. Båda parter kan 
prata och lyssna samtidigt, precis som vid samtal 
ansikte mot ansikte.

Exceptionell "mjuk" känsla
Exceptionell "mjuk" känsla

Vit bakgrundsbelyst display
De vita tecknen visas tydligt på din telefons 
bakgrundsbelysta svarta skärm.

Exklusiv design
Nöj dig inte med en enastående ljudupplevelse för 
dina öron utan skäm även bort dina ögon med den 
exklusiva designen.

Kopieringsfunktion för SIM-kort
Med kopieringsfunktionen för SIM-kort kan du 
överföra hela telefonboken från mobilen till din 
hemtelefon på bara några sekunder.
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Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Antal färger: 65 536 färger
• Huvudskärmsupplösning: 128x128 bildpunkt
• Huvudskärmsteknik: CSTN
• Huvudskärmstyp: Grafik

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

Bekvämlighet
• Larm: Väckarklocka
• Basstationstangenter: Knapp på handenhetssökare
• Minneskortläsare till basstation: SIM-kortläsare
• Indikering vid batteriladdning
• Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID, 

Ljudavstängning
• Lättanvänd: Handsfree-enhet med full duplex, 

Grafiskt användargränssnitt, Lås för knappsats, 
Menykontroll

• Inbyggda spel: 3
• Funktion: Barnvakt
• Multibasfunktion: upp till 4 basenheter
• Multihandset-funktion: Upp till 6 handenheter
• Personlig anpassning: Bakgrundsbild
• Signalstyrkeindikering
• VIP-grupp med egen melodi: Ja, 3 grupper
• Bakgrundsbelyst knappsats: Ja (vit)

Nätverksfunktioner
• Antenn: Integrerad på basenhet, Integrerad på 

handenheten
• Kompatibel: GAP
• Uppringning: Ton, Puls
• Meddelandefunktioner: SMS (Short Message 

Service)

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

Telefonsvarare
• Telefonsvarare med Plug & Play
• Inspelningstidskapacitet: Upp till 15 min

Minneskapacitet
• Lagringskapacitet för SMS: 50
• Poster i samtalslogg: 30
• Telefonbok: 250 namn och nummer
• Antal SMS-brevlådor: 10

Mått
• Basmått: 127 x 77 x 33 mm
• Mått - handenhet: 167 x 55 x 46 mm

Effekt
• Batterikapacitet: 650 mAh
• Batterityp: AAA, NiMH
• Typ av batteri: Laddningsbar
• Nätström: AC 220–240 V - 50 Hz
• Antal batterier: 2
• Standby-tid: Upp till 140 timmar
• Samtalstid: Upp till 12 timmar
•
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