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SE2551B
Zvuk HD

pro přirozeně čistý hlas
Přirozeně čistý hlas díky zvuku HD přiblíží telefonní hovory ještě více realitě. Hlasitý 
telefon vynikající kvality udělá z řady SE2 srdce rodinného života. Rozhovory je možné 
sdílet skutečně se všemi.

Bez rizika zmeškání hovoru
• Digitální záznamník
• 15minutový záznam

Přirozeně čistý hlas
• Zvuk HD
• Hlasitý telefon - volné ruce při hovoru

Dokonalé pohodlí
• Jasný osvětlený displej
• Telefonní seznam pro 100 jmen
 



 Zvuk HD
Vychutnejte si konverzaci v kvalitě tak vysoké 
úrovně, jakou jste dříve zaslechli jen zřídka. Velmi 
kvalitní reproduktor a skutečná akustická ozvučnice 
zajišťují daleko širší produkované zvukové pásmo, 
než je tomu u běžných telefonů.

Hlasitý telefon - volné ruce při hovoru
V režimu handsfree se pomocí vestavěného 
mikrofonu zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete 
při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj 
drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud 
chcete do hovoru zapojit další osoby nebo si psát 
poznámky.
SE2551B/51

Přednosti
• Anténa: Integrovaná v základně, Integrovaná v 
Obraz/displej
• Podsvětlení: Ano
• Barva podsvětlení: Jantarová
• Barvy: Černá a bílá
• Řádky textu: 1
• Technologie hlavního displeje: STN
• Typ hlavního displeje: Alfanumerický

Zvuk
• Zvonění přístroje: Instrumentální, Polyfonní
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Pohodlí
• Budíky: Budík
• Klávesy základní stanice: Klávesy záznamníku, 

Klávesa stránkování
• Indikace nabíjení baterií: Ano
• Správa hovorů: Čekající hovor, Identifikace 

volajícího, Konferenční hovor, Explicitní přepnutí 
hovoru, Ztlumení mikrofonu

• Snadné použití: Plně duplexní sada handsfree, 
Zámek klávesnice, Ovládání prostřednictvím 
nabídek

• Možnost použití více zákl. stanic: 1
• Možnost použití více přístrojů: Až 5 přístrojů
• Indikace úrovně signálu: Ano
• Podsvětlená klávesnice: Ne
• Hlasitý telefon - volné ruce při hovoru: Ano

Funkce sítě

přístroji
• Kompatibilní: GAP
• Vytáčení: Tónové, Pulsní

požadavky na operátora
• Jméno a identifikace volajícího: Ano
• Identifikace volajícího při čekajícím hovoru: Ano

Záznamník
• Záznamník Plug & Play: Ano
• Časová kapacita nahrávání: Až 15 min

Kapacita paměti
• Položky záznamu hovorů: 20
• Telefonní seznam: 100 jmen a čísel
• Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10

Rozměry
• Rozměry základny: 131 x 116 x 76 mm
• Rozměry přístroje: 160 x 46 x 27,6 mm

Spotřeba
• Kapacita baterie: 600 mAh
• Typ baterie: AAA NiMH
• Typ baterií: Dobíjecí
• Napájení ze sítě: AC 220-240 V – 50 Hz
• Počet baterií: 2 ke každému přístroji
• Doba v pohotovostním režimu: až 150 hodin
• Doba hovoru: Až 12 hodin
•

Specifikace
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