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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Albastru
• Culori afișare: Alb și negru
• Linii de text: 2
• Tehnologie ecran principal: STN
• Tip afișaj principal: Matrice de puncte

Sunet
• Sonerii receptor: Polifonic
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Comoditate
• Alarme: Ceas cu alarmă
• Taste staţie de bază: Buton localizare sonoră
• Indicator încărcare baterie
• Gestionare apeluri: Apel în așteptare, ID apelant, 

Conferinţă audio, Transfer apel explicit, Microfon 
silenţios

• Ușor de utilizat: Mod mâini libere, Blocare 
tastatură, Control meniu

• Funcţie: Funcţie baby-sitting, Apelare bebeluș
• Baze multiple: 4
• Receptoare multiple: Până la 5 receptoare
• Indicator putere semnal
• Grup VIP cu melodie proprie: 3 grupuri
• Tastatură cu fundal iluminat: Da (Albastru)

Caracteristici reţea
• Antenă: Integrat în staţia de bază, Integrată în 

receptor
• Compatibil: GAP
• Apelare: Ton, Puls

Cerinţe operator
• Nume și ID apelant
• ID apelant pentru apel în așteptare

Capacitate memorie
• Înregistrări în registrul de apeluri: 50
• Agendă telefonică: 100 de nume și numere

Dimensiuni
• Dimensiuni bază: 114 x 107 x 80 mm
• Dimensiuni receptor: 46 x 26 x 160 mm

Alimentare
• Capacitate baterie: 750 mAh
• Tip baterie: AAA NiMH
• Tip baterie: Reîncărcabil
• Sursă de alimentare principală: CA 220 - 240 V - 

50 Hz
• Număr de baterii: 2 per telefon
• Durată standby: Până la 150 ore
• Timp de convorbire: Până la 12 ore
•
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