
• Icoon en melodie nummerweergave (CLI)

• 9 belmelodieën, waarvan 4 unieke 

harmonieuze gitaarmelodieën

• Prefix management / laagste kosten routering

• Volledig ‘handsfree’ telefoneren

• Gebruiksvriendelijk menu 

• Uit te breiden tot maximaal 8 handsets 

• 150 geheugenplaatsen op naam

Draadloze multi-handset telefoon
Onis 200  TD 6331
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ALGEMENE KENMERKEN

LCD-scherm
• Duidelijk LCD-scherm met drie regels met 16 karakters en 

één regel met zeven iconen beeldt de status af van de 
telefoon, toont het door u gekozen nummer, eventueel het 
nummer van de beller, de gespreksduur en helpt u aan de 
hand van een gebruiksvriendelijke menustructuur met het 
instellen van de telefoon.

Volume en melodie
• Het volume van de bel is op drie niveaus instelbaar.
• Keuze uit vijf belmelodieën en vier unieke gitaarmelodieën.
• Het volume van de oortelefoon en van de extra luidspreker 

op de handset is in te stellen op drie niveaus.

Bereik
• Onder optimale condities is het bereik van de Onis 200 

buitenshuis maximaal 300 meter.
• Binnenshuis is het bereik circa 50 meter.

Digitaal
• Voor het opbouwen van de digitale draadloze verbinding 

tussen handset en basisstation kiest de Onis 200 uit 
120 kanalen.

• Door de toepassing van digitale techniek is afluisteren en 
bellen door anderen op kosten van de gebruiker nagenoeg 
onmogelijk.

Gebruiksvriendelijke menustructuur
• Met behulp van een duidelijke tweeledige menustructuur en 

twee soft keys kunnen de instellingen van de Onis 200 
worden aangepast aan de wensen van de gebruiker.

Telefoonboek
• Met elke handset kunnen 150 nummers en namen door 

middel van verkort kiezen worden opgeroepen. 100 daarvan
worden opgeslagen in het geheugen van het basisstation;
deze nummers zijn toegankelijk voor alle aangesloten 
handsets. De overige 50 worden opgeslagen in de handset 
zelf en zijn alleen door de betreffende handset oproepbaar.

• Zoeken op alfabetische volgorde.

Icoon en Melodie Nummerweergave (CLI)
• In het display verschijnt, wanneer zowel de ontvanger als de 

beller deze functie hebben ingeschakeld, het nummer van 
degene die belt (alleen ingeval het netwerk dit ondersteunt).
Wanneer dit nummer in het geheugen van de telefoon is 
opgeslagen wordt de naam van de beller weergegeven.

• De gebruiker kan drie groepen bellers (werk, vrienden en 
familie) onderscheiden en hieraan iconen en belmelodieën 
koppelen. De standaard gekozen melodie wordt gekoppeld 
aan bellers die niet tot een van deze categorieën behoren.

Basisstation
• Op het basisstation bevindt zich een pagingtoets waarmee 

de handset handsfree kan worden gelokaliseerd.

Selectie basisstation
• Een extra handset TD 6831 kan worden aangemeld bij vier 

basisstations. De handset schakelt automatisch over naar 
een basisstation, dat binnen zijn bereik valt.

Tijdens een gesprek zal de verbinding worden verbroken, als 
de handset buiten het bereik van het actieve basisstation komt.

Geluidssignalen
• In onder meer de volgende situaties klinkt een 

geluidssignaal:
- de batterijen zijn bijna leeg
- de handset dreigt buiten het bereik van het basisstation te 

raken
- u belt intern of roept een andere handset op
- u beëindigt een gesprek
- u verbindt een gesprek door

Herhaalfunctie
• Het is mogelijk om met de herhaaltoets de laatste vijf 

gekozen telefoonnummers opnieuw te kiezen.

Toon- en pulskiezen
• Geschikt voor zowel toon- als pulskiessystemen.
• Wanneer het toestel is ingeschakeld op pulskiezen kan 

tijdens een gesprek worden overgeschakeld naar toonkiezen.
Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van 
computergestuurde diensten als telewinkelen en 
telebankieren.

Aansluiten op een centrale
• De Onis 200 is geschikt om te worden aangesloten op een 

huis- of bedrijfscentrale (PABX).
• Het toestel verbindt door met behulp van Timed Break Recall 

(TBR/Flash).

Prefix management
• Maakt u gebruik van alternatieve operators dan kunt u 

instellen via welke operators gesprekken moeten worden 
afgehandeld, naargelang het tijdstip (dag, nacht en weekend),
naargelang de plaats (buitenland) of naargelang de 
bestemming (mobiel nummer).

Gemakkelijke toegang tot operatordiensten
• Gebruik van operatordiensten wordt makkelijker doordat 

in de Onis 200 de toegangscodes kunnen worden 
voorgeprogrammeerd.

Babysitfunctie
• In combinatie met een tweede handset kan de Onis 200 

functioneren als babyfoon.

Lange spreek- en standby-tijd
• Deze telefoon wordt standaard geleverd met twee AAA 

1,2 V NiMH batterijen met een spreektijd tot 15 uur en een 
standby-tijd tot 240 uur.

Wordt geleverd met
• Basisstation
• Draadloze handset (voor het basisstation)
• Twee standaard AAA NiMh batterijen
• Riemclip
• Netsnoer
• Netadapter
• Gebruiksaanwijzing
• Garantiebewijs

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemeen
Frequentiebereik : 1880 – 1990 MHz
Netvoeding : 230 V / 50 Hz
Batterijen oplaadbaar : 2 x AAA 550 mAh NiMH 
Bedrijfstemperatuur : 0 tot +40°C
Opslagtemperatuur : -25 tot +70°C
Afmetingen (l x b x d in mm)
Basisstation : 123 x 150 x 81
Handset : 153 x 50 x 28 
Gewicht (gram)
Basis : 230
Handset : 120 
Goedkeuringsnummer : CE goedgekeurd (zie 

conformiteitscertificaat in de 
gebruiksaanwijzing)

Typenummers en bestelcodes
Blauw : TD 6331 / BH101P
EAN-code : 87 10101 675824 
12NC : 9961 106 33109

Extra handset
Blauw : TD 6831 / BH001P
EAN-code : 87 10101 677842 
12NC : 9961 106 83104

Zwart : TD 6831/BB001P
EAN-code : 87 10101 680880
12NC : 9961 106 83101

Prestaties
Spreektijd : 15 uur
Stand-by tijd : 10 dagen
Bereik onder optimale
omstandigheden : max. 300 meter
Bereik binnenshuis : 50 meter

Telefoon
Geheugen (telefoonboek) : 150 namen met 

bijbehorende 
telefoonnummers

CLI (nummerweergave) : geheugen voor 40 niet 
beantwoorde oproepen

LCD-scherm : 3 regels met 16 karakters en 
1 regel met iconen 

Taal LCD-scherm : Nederlands / Frans
Herhaaltoets : laatste 5 nummers
Kiessysteem : toon
Doorverbinden : TBR / Flash 

Voor meer informatie
Nederland : 0900 – 8406 (22 cent p. min.)
België / Luxemburg C.I.C. : 070 - 222303
Internet : www.pcc.philips.com

De voordelen van een extra handset op de DECT-installatie:
• Gratis interne gesprekken voeren
• Gesprekken intern doorverbinden (met aankondiging)
• Werkt op vrijwel alle recente GAP-compatibele telefoons
• Per handset kunnen 50 verschillende voorkeuzenummers 

(met naam) worden geprogrammeerd
• Digitale overdracht, dus praktisch niet afluisterbaar
• Wordt compleet met lader geleverd

TD 6831 DECT HANDSET VOOR 
GAP-COMPATIBELE TELEFOONS
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