
Dect Digital Cordless handset

Direct Answerphone Access
�Plug and Play telephone answering machine
�Full control of answerphone from base and handset
�Flashing message indicator
�Up to 9 minutes recording time
�Loudspeaker on base
�3 ringing melodies on base

Terminal sem fios Dect Digital

Telefone Digital mãos livres

> Terminal mãos livres
> Maior écran alfanumérico 
> 20 registos para a agenda familiar
> 20 registos para a agenda de amigos
> Tecla de paginação na base
> Identificação da chamada no écran através de Ícones e Melodias
> Opção de um Pack DUO composto por um telefone e um 

complemento que permite a comunicação entre terminais
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Características Principais

> Equipamento mãos livres

> Maior écran alfanumérico: 1 linha
de 10 caracteres

> 2 agendas telefónicas com 20
registos cada

> 18 horas de autonomia de conver-
sação

> Mais de 12 dias de autonomia em
stand-by

> Duração da chamada

> Sistema Crystal Sound (CS2)

> FAST – Fast Antennae Selection
Technology (tecnologia de rápida
selecção de antena)

> Registo das últimas 10 chamadas
recebidas

> Remarcação do último número
chamador

> Controle do volume do terminal
e do Alta Voz através de tecla
específica

> 7 melodias de toque distintas

> Remarcação dos últimos 5 núme-
ros marcados

> Programação fácil através dos
ícones do menu de procedimentos

> Chamadas internas grátis de ter-
minal para terminal   

> Música em espera/mute

>  Paginação do terminal com
melodia sibilante

> A base pode ser fixada à parede 

> Terminal leve e ergonómico 

> Terminal em posição vertical

> Acabamento metálico

> Chamada à três

> Identificação da chamada / de
chamada em espera

> Volume do toque de chamada
regulável 

> Até 4 terminais para uma esta-
ção-base

> Compatível com GAP & PABX

> Compatível com os serviços do
operador

> Sem antena externa no terminal
ou na base

>Alcance do terminal: 50m no
interior e 350m no exterior (1)

Especificações Técnicas

Alimentação
Terminal: baterias NiMH
Base: 7V AC / 200mA

Autonomia
>18 horas de conversação
>Mais de 12 dias em standby

Tecla na estação base
Tecla de paginação

Teclas do terminal
>Linha >Teclado de marcação
>Validação/Transferência de chamada interna
>2 teclas para as listas telefónicas >Mãos livres
>Controle do volume do terminal
>Registo de chamadas >Correcção/Lista de
remarcações > Programação/Acesso 
à rede de serviços

Menu de ícones
>Música (para toques com melodias) >Terminal
adicional 
- Spanner (para ajustes)

Ícones de componentes
>Bateria >Registo de chamadas >Lista telefónica
1:Amigos >Lista telefónica 2: Família
>Linha >Chamada interna >Antena >Activação
de Alta Voz

Normas
>TBR 6 (rádio) >EN 60950 (92) (segurança)
>ETS 300329 (97) (segurança)

Dimensões
Base: 143 x 116 x 63mm
Terminal: 149mm
Pacote (Kala300): 190 x 165 x 85mm
Pacote (Terminal extra): 165 x 123 x 80

Peso
Base: 145gr
Terminal: 114gr

Temperatura:
Activado: 0ºC a + 40ºC
Armazenado: -25ºC a 70ºC

Humidade:
Activado:Até 95% a 40ºC
Armazenado:Até 95% a 40ºC

Conteúdo do pacote
>Terminal >Base >1 pacote de baterias NiMH

>Adaptador à linha Telecom
>Adaptador de alimentação >Manual do utiliza-
dor >Garantia

Potência RF
>250 Mw

Conformidade Philips
>CTR 37 – TBR 22

1) – O raio de alcance indicado foi calculado sob
condições ideais, como por exemplo, sem obstá-
culos entre a base e o terminal.
O raio de alcance dos telefones sem fio DECT,
depende:
- do ambiente no qual, a estação base é coloca-
da: paredes grossas, molduras de janelas em
alumínio, etc. perto da base reduzirá o raio de
alcance;
- da presença de obstáculos entre a estação base
e o terminal: se utilizar o terminal no jardim e a
estação base estiver dentro de casa o alcance do
terminal pode ser reduzido pela existência da
parede exterior da casa.

A disponibilidade em determinados países, depen-
de da aprovação das respectivas autoridades.
Elementos sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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