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Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Gul
• Antal färger: Svartvit
• Textrader: 2
• Huvudskärmsupplösning: saknas bildpunkt
• Huvudskärmsteknik: CSTN
• Huvudskärmstyp: Punktmatris

Bekvämlighet
• Larm: Väckarklocka
• Basstationstangenter: Knapp på 

handenhetssökare
• Minneskortläsare till basstation: SIM-kortläsare
• Laddindikator
• Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID, 

Ljudavstängning
• Lättanvänd: Handsfree-läge, Lås för knappsats, 

Menykontroll
• Funktion: Barnpassningsfunktion, Barnvakt
• Multibasfunktion: 1
• Multihandset-funktion: Upp till 5 handenheter
• Signalstyrkeindikering
• VIP-grupp med egen melodi: Ja, 3 grupper
• Bakgrundsbelyst knappsats: Ja (gul)

Nätverksfunktioner
• Antenn: Integrerad på basenhet, Integrerad på 

handenheten
• Kompatibel: GAP

• Uppringning: Ton, Puls
• Meddelandefunktioner: SMS (Short Message 

Service)

Operatörskrav
• Namn och uppringnings-ID
• ID för väntande samtal

Ljud
• Ringsignaler för handenhet: Instrumental, Polyfona
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Minneskapacitet
• Lagringskapacitet för SMS : 25
• Poster i samtalslogg: 50
• Telefonbok: 250 namn och nummer
• Antal SMS-brevlådor: 10

Ström
• Batterikapacitet: 650 mAh
• Batterityp: AAA
• Batterityp: NiMh
• Typ av batteri: Uppladdningsbara
• Nätström: AC 220–240 V - 50 Hz
• Antal batterier: 2
• Standby-tid: Upp till 150 timmar
• Samtalstid: Upp till 12 timmar

Storlek
• Basmått: 117 x 84 x 66 mm
• Mått - handenhet: 140 x 46 x 25 mm
•
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