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Läder
Black

ID9650B

En känsla av lyx
Låt dina samtal få en helt ny mening med ID965. Förbättringar som teckenfönstret i vitt
på svart, handenheten med läderfinish eller de pekkänsliga knapparna ger den extra känsla
av lyx som du förtjänar.
Exklusiv design
• Handenhet med läderfinish
• Unikt teckenfönster i vitt på svart
Enastående ljudkvalitet
• XHD-ljud
• Med högtalarfunktion i handenheten kan du prata i telefon handsfree
Miljödesign
• Mycket låg energiförbrukning
• Automatisk minskning av den utsända energin
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Specifikationer

Funktioner

Ljud

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

handenheten
• Kompatibel: GAP
• Uppringning: Ton, Puls

Bild/visning

Operatörskrav

• Namn och uppringnings-ID
• ID för väntande samtal

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 helt enkelt göra
flera saker på en gång.

Telefonsvarare

XHD-ljud

•
•
•
•
•
•

Bakgrundsbelysning
Färg på bakgrundsbelysning: Vit
Antal färger: Svartvit
Textrader: 3
Huvudskärmsteknik: FSTN
Huvudskärmstyp: Full grafik

Bekvämlighet

• Larm: Väckarklocka
• Indikering vid batteriladdning
• Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID,
Gruppsamtal, Explicit samtalsöverföring,
Ljudavstängning
• Lättanvänd: Handsfree-enhet med full duplex,
Grafiskt användargränssnitt, Lås för knappsats,
Menykontroll
• Multibasfunktion: 1
• Multihandset-funktion: Upp till 5 handenheter
• Signalstyrkeindikering
• Bakgrundsbelyst knappsats: Ja (vit)
• Högtalartelefon – handsfree-samtal

Nätverksfunktioner

• Antenn: Integrerad på basenhet, Integrerad på

• Telefonsvarare med Plug & Play
• Inspelningstidskapacitet: Upp till 50 min.

Minneskapacitet

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

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.

Handenhet med läderfinish

Mått

• Mått - handenhet: 174 x 48 x 35 mm

Den äkta läderfinishen på handenhetens baksida ger
en extra känslig av lyx till den redan exklusiva
designen.

Effekt

Unikt teckenfönster i vitt på svart

•
•
•
•
•
•
•

Batterikapacitet: 750 mAh
Batterityp: AAA, NiMH
Typ av batteri: Laddningsbar
Nätström: AC 220–240 V - 50 Hz
Antal batterier: 2 per handenhet
Standby-tid: Upp till 170 timmar
Samtalstid: Upp till 14 timmar

Förutom det fantastiska utseendet förbättrar den
höga kontrasten i ett teckenfönster i vitt på svart
läsbarheten på ett unikt sätt.

•
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* Observera att det här är en extra handenhet.

