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Trådløs telefonsvarer

SE7451B
Påfaldende ren lyd

Aldrig har samtaler været så naturtro og stemmer så naturlige som med SE7-seriens 
enestående klare lyd. Den strålende farveskærm afspejler renheden i 
stemmeforbedringen til glæde for dine øjne og ører

Gå aldrig glip af et opkald
• Digital telefonsvarer
• 30 minutters optagetid
• Beskedtæller på basestation

Enestående lydkvalitet
• XHD-lyd
• Forbedret telefonhøjttaler til håndfrie samtaler
• Naturlig stemmeklarhed

Ren komfort
• Identificér dine venner ud fra ringetonen
• SMS-tekstmeddelelser
• Kopiering af SIM-kort
 



 XHD-lyd

Lige meget hvor du befinder dig, kan du føre en 
støjfri telefonsamtale med fantastisk lydstyrke og ren 
lyd. Takket være en højttaler i høj kvalitet, avanceret 
teknologi og et ægte akustisk kammer kan du få 
glæde af den utrolige lydkvalitet under alle 
telefonsamtaler.

Forbedret telefonhøjttaler
Kombinér en højttaler af høj kvalitet, sofistikeret 
signalbehandling, et ægte akustisk kammer og håndfri 
med fuld duplex, så får du den mest naturlige 
gengivelse af en samtale. Begge parter kan tale og 
blive hørt samtidigt, som når man taler ansigt til 
ansigt.

SMS-tekstmeddelelser
SMS (Short Message Service) giver dig mulighed for 
at sende og modtage beskeder af begrænset længde.

Kopiering af SIM-kort
Du kan kopiere SIM-kort og overføre hele din 
mobile telefonbog til din fastnettelefon på sekunder.
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Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Hovedskærmopløsning: 128 x 128 pixel
• Hovedskærmteknologi: CSTN

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

Komfort
• Alarmer: Vækkeur
• Basestation taster: Telefonsvarer taster, 

Personsøgningstast
• Basestation med hukommelseskortlæser: SIM-

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

afbryder
• Brugervenlighed: Grafisk brugergrænseflade, 

Tastaturlås, Menubetjening
• Funktion: Babyovervågning, Babyen kalder
• Multi-base: 4
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 5 håndsæt
• Personalisering/tilpasning: Tapet
• Angivelse af signalstyrke
• VIP-gruppe med egen melodi: Ja, tre grupper
• Baggrundsbelyst tastatur: Ja (Hvid)
• Telefonhøjttaler – tal håndfrit

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
• SMS-lagringskapacitet: 50
• Poster i opkaldslog: 50
• Telefonbog: 250
• Antal SMS boxe: 10 (kun 1 aktiv)

Dimensioner
• Størrelse på base: 140,5 x 90 x 92 mm
• Mål (håndsæt): 162,4 x 46,5 x 29,8 mm

Strøm
• Batterikapacitet: 750 mAh
• Batteritype: AAA, NiMH
• Batteritype: Opladelig
• Lysnet: AC 220 - 240V – 50 Hz
• Batterier: 2
• Standby-tid: 150 timer
• Taletid: Op til 12 timer
•
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