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Obraz/Displej
• Podsvietenie: áno
• Farba podsvietenia: Modré
• Farby displeja: Čiernobiela
• Riadky textu: 2
• Technológia hlavného displeja: STN
• Typ hlavného displeja: Dot-Matrix

Zvuk
• Tóny zvonenia mikrotelefónu: Polyfonické
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Užitočná funkcia
• Budíky: Hodiny s budíkom
• Tlačidlá základne: Klávesa stránkovania
• Indikácia nabíjania batérie: áno
• Správa hovorov: Čakajúci hovor, Identifikácia 

volajúceho, Konferenčný hovor, Explicitné 
presmerovanie hovorov, Stlmenie mikrofónu

• Jednoduché používanie: Režim voľných rúk, 
Uzamknutie klávesnice, Ovládanie cez ponuku

• Funkcia: Funkcia opatrovania detí, funkcia Baby 
Call

• Schopnosť použiť viacero základní: 4
• Viaceré slúchadlá: až 5 slúchadiel
• Indikátor sily signálu: áno
• Skupina VIP s vlastnými melódiami: Áno, 3 skupiny
• Podsvietená klávesnica: Áno (modré)

Vlastnosti siete
• Anténa: Integrovaná na základni, Integrovaná na 

mikrotelefóne
• Kompatibilný: GAP
• Voľba: Tón, Pulzná

Prevádzkové požiadavky
• Meno a identifikácia volajúceho: áno
• Zobrazenie identifikácie volajúceho, čakajúceho 

na linke: áno

Kapacita pamäte
• Záznamy hovorov: 50
• Telefónny zoznam: 100 mien a čísel

Rozmery
• Rozmery základne: 114 x 107 x 80 mm
• Rozmery slúchadla: 46 x 26 x 160 mm

Napájanie
• Kapacita batérií: 750 mAh
• Typ batérie: AAA NiMH
• Druh batérie: Nabíjateľná
• Napájanie zo siete: AC 220-240 V - 50 Hz
• Počet batérií: 2 v každom slúchadle
• Pohotovostný čas: Až 150 hodín
• Čas hovoru: Až 12 hodín
•
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