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Langattoman puhelimen 
lisäluurit

Nahka
Musta

ID9650B
Luksusta

!D965 antaa puheluille aivan uuden merkityksen. Uudet ominaisuudet, kuten valkoinen 
teksti mustalla pohjalla, nahkapäällysteinen puhelin ja kosketusherkät painikkeet hivelevät 
aistejasi ja tuovat ansaitsemaasi ylellisyyden tuntua.

Persoonallinen muotoilu
• Nahkapäällysteinen puhelin
• Näytössä ainutlaatuinen valkoinen teksti mustalla pohjalla

Upea äänenlaatu
• XHD-ääni
• Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut

Ympäristöystävällinen
• Erittäin alhainen energiakulutus
• Automaattinen virrankulutuksen vähennys



 XHD-ääni

Olinpaikastasi riippumatta voit nauttia häiriöttömistä 
puhelinkeskusteluista ja selkeästä, puhtaasta äänestä. 
Laadukkaan kaiuttimen, edistyneen tekniikan ja 
loistavan akustiikan ansiosta kaikkien 
puhelinkeskustelujen äänenlaatu on erinomainen.

Kaiutinpuhelin
Handsfree-tilan sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa 
soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella 
pitämättä luuria korvalla puhelun aikana. Erityisen 
kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun 
muiden kanssa ja tehdä samalla muistiinpanoja.

Nahkapäällysteinen puhelin
Puhelimen takakannen aito nahkapäällyste tuo 
persoonalliseen muotoiluun lisää ylellisyyden tuntua.

Näytössä ainutlaatuinen valkoinen teksti 
mustalla pohjalla
Upean ulkonäön lisäksi näytön valkoinen teksti 
mustalla pohjalla parantaa luettavuutta 
ainutlaatuisella tavalla.
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Kohokohdat

* Huomioi, että tämä on lisäluuri.
• Puheaika: Jopa 14 tuntia
•

Kuva/näyttö
• Taustavalo
• Taustaväri: valkoinen
• Näyttövärit: Mustavalkoinen
• Tekstirivit: 3
• Päänäyttötekniikka: FSTN
• Päänäytön tyyppi: Täysgrafiikka

Ääni
• Luurin soittoäänet: Moniääniset
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Käytön mukavuus
• Herätykset: Herätyskello
• Latausilmaisin
• Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus, Soittajan 

tunnistus, Neuvottelupuhelu, Selkeä soitonsiirto, 
Mikrofonin mykistys

• Helppokäyttöinen: Kaksisuuntainen handsfree-
toiminto, Graafinen käyttöliittymä, 
Näppäimistölukko, Valikkojen hallinta

• Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
• Usean luurin mahdollisuus: Enintään 5 luuria
• Signaalivoimakkuuden ilmaisin
• Taustavalaistu näppäimistö: Kyllä (valkoinen)
• Kaiutinpuhelin - langattomat puhelimet

Verkko-ominaisuudet
• Antenni: Integroitu tukiasemaan, Integroitu luuriin
• Yhteensopiva: GAP
• Valintatyyppi: Äänivalinta, pulssi

operaattorin vaatimukset
• Soittajan tunnistus
• Soittajan tunnistus odottavasta puhelusta

Vastaaja
• Plug & Play -vastaaja
• Tallennuskapasiteetti: Jopa 50 minuuttia

Muistikapasiteetti
• Soittajaluettelo: 50
• Puhelinmuistio: 200 nimeä ja numeroa
• Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10

Mitat
• Luurin mitat: 174 x 48 x 35 mm

Virta
• Akun kapasiteetti: 750 mAh
• Paristotyyppi: AAA, NiMH
• Akkutyyppi: Ladattava
• Verkkovirta: 220 - 240 V AC, 50 Hz
• Akkujen määrä: 2/puhelin
• Valmiusaika: Jopa 170 tuntia
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