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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás: nem
• Kijelzőszínek: Fekete-fehér
• Szövegsorok: 1
• Fő kijelző / Felbontás: nincs pixel
• Fő kijelző technológia: CSTN
• Fő kijelző típusa: Alfanumerikus

Hang
• Kézibeszélő csengői: Instrumentális, Többszólamú
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Kényelem
• Ébresztők: Ébresztőóra
• Billentyűzet háttérvilágítással: Nincs
• bázisállomás kulcsai: Kézibeszélő-kereső gomb
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• Híváskezelés: Hívásvárakoztatás, Hívóazonosító, 

Mikrofon némítás
• egyszerű használat: Kéz nélküli üzemmód, 

Billentyűzár, Menüvezérlés
• Több-bázisú képesség: 1
• Több kézibeszélős képesség: Max. 5 kézibeszélő
• jelerősség kijelzése

Méretek
• Alap méretek: 116 x 90 x 70 mm
• Kézibeszélő méretei: 147 x 47 x 26 mm

Áram
• Akkumulátorkapacitás: 550 mAh
• Akku típusa: AAA
• akku típusa: NiMH
• Elem típusa: Újratölthető
• Tápellátás: AC 220-240 V - 50 Hz
• Elemek száma: 2
• Készenléti idő: akár 150 óra
• beszélgetési idő: akár 12 óra

Hálózati jellemzők
• Antenna: Alapkészülékbe integrált, Kézibeszélőbe 

integrált
• Kompatibilis: GAP
• Tárcsázás: Hangjelzéses, Impulzusos
• Üzenetküldés: SMS (rövid szöveges üzenet)

üzemeltető követelményei
• Név és hívóazonosító
• Hívóazonosító hívásvárakoztatásnál

Memória kapacitás
• Hívásnapló bejegyzések: 20
• Telefonkönyv: 30 név és telefonszám
• SMS postafiókok száma: 1
• SMS-tárolási kapacitás: 10
•

Vezeték nélküli telefon
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Termék

Hívónév 
A hívó szem
kijelzőjén. A
megjelenhe
hívóké.
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A kéz nélkü
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beszélgetés
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a a telefonos információcserének. 
eget hálózati kapcsolat nélkül, 
ldi annyi embernek, ahánynak 

ye szabaddá kezeit!
 beépített hangszóró segítségével 
t, így telefonálás közben nem kell 
orítania. Ez a funkció leginkább 
ek esetén hasznos, vagy ha a 
etelni szeretne.
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