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Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Skærmfarver: 4096 farver
• Hovedskærmopløsning: 98 x 67 pixel
• Hovedskærmteknologi: CSTN
• Hovedskærm: Grafik

Lyd
• Håndsæt ringetoner: Instrumental, Polyfonisk
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Komfort
• Alarmer: Vækkeur
• Baggrundsbelyst tastatur: Ja (Gul)
• Basisstationsfunktioner: Beskedtæller på base
• Basestation taster: Telefonsvarer taster, 

Personsøgningstast
• Basestation med hukommelseskortlæser: SIM-

kortlæser
• Indikator for batteriopladning
• Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-

afbryder
• Brugervenlighed: Grafisk brugergrænseflade, 

Håndfri funktion, Tastaturlås, Menubetjening
• Integrerede spil: 2 mW
• Funktion: Babyen kalder, Babyovervågning
• Multi-base: 1
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 5 håndsæt
• Personalisering/tilpasning: Tapet
• Angivelse af signalstyrke
• VIP-gruppe med egen melodi: Ja, 3 grupper

Mål
• Størrelse på base: 116 x 84 x 70 mm
• Mål (håndsæt): 140 x 46 x 25 mm

Strøm
• Batterikapacitet: 650 mAh
• Batteritype: AAA
• Batteritype: NiMH
• Batteritype: Genopladelig
• Strømstik: AC 220-240V - 50 Hz
• Batterier: 2 mW
• Standby-tid: Op til 150 timer
• Taletid: Op til 12 timer

Netværksfunktioner
• Antenne: Integreret på base, Integreret på 

håndsæt
• Kompatibel: GAP
• Opkald: Tone, puls, Pulse
• Meddelelsesmuligheder: SMS (Short Message 

Service)

Operatørkrav
• Navn og vis-nummer
• Vis nummer ved ventende opkald

Telefonsvarer
• Plug and Play-telefonsvarer
• Max. optagetid: Op til 30 min.
• Beskedtæller på base

Hukommelseskapacitet
• Poster i opkaldslog: 50
• Telefonbog: 250 navne og numre
• Antal SMS boxe: 10
• SMS-lagringskapacitet: 50
•
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