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Vezeték nélküli, 
üzenetrögzítős telefon

2000-es sorozat
Fekete
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Többet mond minden szónál

XHD a lenyűgöző hangminőségért
Ismerje meg az XHD hangtechnológia hihetetlen minőségét, miközben családtagjaival 
vagy barátaival beszélget. Aligha akarja majd egykönnyen befejezni a hívást.

Lenyűgöző hangminőség
• XHD hang
• Kihangosítható kézibeszélő - Tegye szabaddá kezeit!

Ismerje meg a tökéletes kényelmet
• Kétsoros, borostyánsárga háttérfényű kijelző
• 100 nevet tároló telefonkönyv
• 12 órányi beszélgetési idő

Soha ne maradjon le egyetlen hívásról sem
• Közvetlen hozzáférésű üzenetrögzítő az alapkészüléken, a kézibeszélőn keresztül
• 30 perc felvételi idő és üzenetkijelzés az alapkészüléken

Energiatakarékos megoldás
• EcoMode: a kézibeszélő és a bázisegység közötti kapcsolathoz szükséges átvitel 

teljesítményének csökkentése
• Alacsony fogyasztás: < 0,65 W



 EcoMode: csökkentett teljesítmény az 
átvitelhez

Mivel a bázisállomás felismeri, ha a kézibeszélő 
dokkolva van, egy intelligens beágyazott rendszer 
gondoskodik a kibocsátott energia folyamatos 
ellenőrzéséről és optimális beállításáról a 
kézibeszélő és az alapegység közti távolság alapján. Ez 
azt jelenti, hogy a az energiakibocsátás 
automatikusan csökken, akár 93%-kal is, amikor a 
kézibeszélő a bázisállomás közelében van. Eco mód 
esetén a kézzel történő beállítással 60%-kal csökken 
az energiakibocsátás.

XHD hang

Bárhol zajmentes telefonbeszélgetést folytathat, 
hihetetlenül kiegyenlített és tiszta beszédhanggal. A 
kiváló minőségű hangszórónak, a kifinomult 
technológiának és a valódi akusztikus kamrának 
köszönhetően minden telefonbeszélgetésnél 
élvezheti a lenyűgöző hangminőséget.
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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Borostyánsárga
• Kijelzőszínek: Fekete-fehér
• Szövegsorok: 1
• Fő kijelző típusa: Pontmátrix

Hangzás
• Kézibeszélő csengői: Többszólamú

Kényelem
• Ébresztők: Ébresztőóra
• Bázisállomás billentyűi
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• Híváskezelés: Hívásvárakoztatás, Hívóazonosító
• Egyszerű használat: Kéz nélküli üzemmód
• Több-bázisú képesség: 1
• Több kézibeszélős képesség: Max. 4
• Jelerősség kijelzése
• Billentyűzet háttérvilágítással
• Kihangosítás – Tegye szabaddá kezeit!

Hálózati jellemzők
• Antenna: Alapkészülékbe integrált
• Kompatibilis: GAP
• Tárcsázás: Hangjelzéses, Impulzusos

üzemeltető követelményei
• Név és hívóazonosító

üzenetrögzítő készülék
• Plug & Play üzenetrögzítő készülék
• Rögzítési idő mennyisége: 30 perc

Memória kapacitás
• Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
• Telefonkönyv: 50 bejegyzés
• Újratárcsázási lista kapacitása: 5

Méretek
• Alapegység mérete: 81,2x 97,9x 112,0 (ma x mé x 

sz)
• Kézibeszélő méretei: 62,0 x 29,2 x 46,1 (ma x mé 

x sz)

Tápellátás
• Akkumulátorkapacitás: 550 mAh
• Akkumulátor típusa: AAA
• Akku típusa: Újratölthető
• Tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
• Elemek száma: 2
• Készenléti idő: 150
• beszélgetési idő: 12
•
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