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Telefone sem fios com 
atendedor

Pele
Preto

ID9651B
Uma sensação de luxo

As suas chamadas ganham mais significado com o !D965. Pormenores como visor 
branco-no-preto, o auscultador com acabamento em pele ou as teclas sensíveis ao toque 
vão deliciar os seus sentidos e acrescentar o toque de luxo que merece.

Design exclusivo
• Auscultador com acabamento em pele
• Teclas sensíveis ao toque na base
• Visor exclusivo branco-no-preto

Qualidade de som impressionante
• Som XHD
• Alta voz no auscultador - Fale com as mãos livres

Nunca perca uma chamada
• Atendedor de chamadas com acesso directo
• Até 50 minutos de tempo de gravação

Design ecológico
• Consumo de energia muito reduzido
• Redução automática da energia transmitida



 Som XHD
Independentemente do local onde se encontra, pode 
ter uma conversa telefónica sem ruído, com um 
volume incrível e pureza do som da voz. Graças a um 
altifalante de alta qualidade, à tecnologia sofisticada e 
a uma câmara acústica real, pode desfrutar de uma 
qualidade de som inacreditável em qualquer 
conversa telefónica.

Alta voz no auscultador
O modo mãos livres utiliza um altifalante 
incorporado para amplificar a voz do emissor, 
permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada 
sem segurar o telefone contra a orelha. É 
particularmente útil se pretender partilhar a 
chamada com terceiros ou tirar notas durante uma 
chamada.

Auscultador com acabamento em pele
O acabamento em pele genuína na parte posterior 
do auscultador acrescenta o toque de luxo adicional 
a um design já exclusivo.

Teclas sensíveis ao toque na base
Já não precisa de premir as teclas com força; um 
toque leve numa tecla sensível ao toque é o 
suficiente para registar a entrada.

Visor exclusivo branco-no-preto
Além do aspecto deslumbrante, o grande contraste 
de um visor branco-no-preto aumenta incrivelmente 
a facilidade de leitura.
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Destaques
• Tempo de conversação: Até 14 horas
•

Imagem/Visualização
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branco
• Cores do ecrã: Preto e branco
• Linhas de texto: 3
• Tecnologia do Ecrã Principal: FSTN
• Tipo do Ecrã Principal: Totalmente gráfico

Som
• Toques do auscultador: Polifónicos
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Comodidade
• Alarmes: Despertador
• Teclas da estação de base: Teclas do atendedor de 

chamadas, Tecla de pager
• Indicação de carga
• Gestão de Chamadas: Chamada em Espera, ID do 

Emissor, Chamada em Conferência, Transferência 
de Chamadas Explícita, Microfone sem som

• Fácil de Utilizar: Mãos livres duplex total, Interface 
Gráfica do Utilizador, Bloqueio do teclado 
numérico, Controlo de Menus

• Capacidade multibases: 1
• Capacidade multi-auscultadores: Até 5 

auscultadores
• Indicação da força do sinal
• Teclado retroiluminado: Sim (branco)
• Alta voz - Fale com as mãos livres

Funcionalidades de Rede
• Antena: Integrada na base, Integrada no 

auscultador
• Compatível: GAP
• Marcação: Por tons, Impulso

Requisitos do Operador
• ID do Emissor e Nome
• ID do emissor da chamada com chamada em 

espera

Atendedor de Chamadas
• Atendedor de chamadas Plug & Play
• Capacidade de tempo de gravação: Até 50 min.

Capacidade de Memória
• Entradas do registo de chamadas: 50
• Lista de contactos: 200 nomes e números
• Capacidade de Lista de Remarcação: 10

Dimensões
• Dimensões da base: 163 x 84 x 20 mm
• Dimensões do auascultador: 174 x 48 x 35 mm

Alimentação
• Capacidade das pilhas: 650 mAh
• Tipo de pilhas: AAA NiMH
• Tipo de pilhas: Recarregável
• Alimentação eléctrica: CA 220-240 V - 50Hz
• Número de pilhas: 2 por telefone
• Tempo em 'standby': Até 170 horas
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