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Draadloze telefoon met 
antwoordapparaat

ID9371B
Vormgeving en geluid in 

perfecte harmonie...
Volg uw intuïtie en wees impulsief, want dat is het enige dat u nodig hebt om van de ID9 
te kunnen genieten. Zet uw schuldgevoel overboord, laat u simpelweg verleiden en gun 
uzelf dit cadeau. Met de ID9 wordt bellen een belevenis.

Ongeëvenaard geluid
• XHD-geluid
• Verbeterde luidsprekertelefoon voor levensechte handsfree-gesprekken

Betrouwbaar
• 15 minuten opnametijd
• Mogelijkheid tot kopiëren SIM-kaart

Puur genieten
• Voelt uitzonderlijk zacht aan
• Verbluffend omgekeerd display met witte achtergrondverlichting
• Exclusief ontwerp



 15 minuten opnametijd
Opname van maximaal 15 minuten aan inkomende 
berichten

XHD-geluid
U kunt nu waar u ook bent een telefoongesprek 
voeren zonder ruis, en met ongelooflijk goed en 
helder spraakvolume. Dankzij een hoogwaardige 
luidspreker, geavanceerde technologie en een echte 
akoestische kamer hebt u nu een ongelooflijk goede 
geluidskwaliteit bij elk telefoongesprek.

Verbeterde luidsprekertelefoon
Laat een hoogwaardige luidspreker, geavanceerde 
signaalverwerking, een echte akoestische kamer en 
full-duplex handsfree hun werk doen en ervaar zelf 
hoe zuiver een telefoongesprek kan klinken. Uw 
gesprekspartner en u kunnen tegelijk spreken en 
luisteren, alsof u tegenover elkaar zit.

Voelt uitzonderlijk zacht aan
Voelt uitzonderlijk zacht aan

Omgekeerd display met witte 
verlichting
De witte tekens worden duidelijk weergegeven op 
het zwarte scherm.

Exclusief ontwerp
Dit exclusieve ontwerp is niet alleen een genot voor 
uw oren, maar ook voor uw ogen.

Mogelijkheid tot kopiëren SIM-kaart
Met de mogelijkheid tot het kopiëren van SIM-
kaarten kunt u het hele telefoonboek van uw 
mobiele telefoon in slechts enkele seconden 
overbrengen naar uw thuistelefoon.
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Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Schermkleuren: 65.536 kleuren
• Resolutie van het hoofdscherm: 128 x 128 pixel
• Technologie voor het hoofdscherm: CSTN
• Hoofdschermtype: Afbeelding

Geluid
• Ringtones handset: Instrumentaal, Polyfoon
• Volumeregeling: Volumeregeling

Gemak
• Alarmfuncties: Wekker
• Toetsen op het basisstation: Paging-toets
• Geheugenkaartlezer basisstation: SIM-kaartlezer
• Batterij-oplaadindicatie
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek, 

Nummerherkenning, Mute-functie microfoon
• Gebruiksgemak: Full-duplex handsfree bellen, 

Grafische gebruikersinterface, Blokkering van 
toetsenpaneel, Bediening via menu's

• Ingebouwde games: 3
• Functie: Baby Call
• Meerdere basisstations mogelijk: Maximaal 4 

basisstations
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 6 

handsets
• Personaliseren/aanpassen: Schermachtergrond
• Signaalsterkte-indicator
• VIP-groep met eigen melodie: Ja, 3 groepen
• Verlicht toetsenpaneel: Ja (wit)

Netwerkfuncties
• Antenne: Geïntegreerd in basisstation, 

Geïntegreerd in handset
• Compatibel: GAP
• Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon
• Berichtenservice: SMS (Short Message Service)

Vereisten voor de operator
• Naam- en nummerherkenning
• Nummerherkenning bij wisselgesprek

Antwoordapparaat
• Plug & Play-antwoordapparaat
• Capaciteit opnametijd: Maximaal 15 minuten

Geheugencapaciteit
• SMS-opslagcapaciteit: 50
• Gegevens in gesprekkenlog: 30
• Telefoonboek: 250 namen en nummers
• Aantal SMS-postvakken: 10

Afmetingen
• Afmetingen basisstation: 127 x 77 x 33 mm
• Afmetingen handset: 167 x 55 x 46 mm

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 650 mAh
• Batterijtype: AAA NiMH
• Soort batterij: Oplaadbaar
• Netstroom: AC 220 - 240 V - 50 Hz
• Aantal batterijen: 2
• Stand-bytijd: Maximaal 140 uur
• Spreektijd: Maximaal 12 uur
•
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