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Billede/display
• Skærmfarver: Sort og hvid
• Display-teknologi: LCD (Liquid Crystal Display)

Lyd
• Lydstyrke på håndsæt: Lydstyrke i 3 niveauer til 

ørestykke og højttaler
• Håndsæt ringetoner: Instrumental

Komfort
• Opkaldsstyring: Vis nummer, Banke på, Opkald i 

venteposition, Meddelelse venter, Viderestilling
• Basestation taster: Personsøgningstast
• Håndsæt taster: Linje, Opkaldstastatur, 

Telefonbog, Opkaldslog, Genopkald, Rettelse
• Brugervenlighed: Tastaturlås

Hukommelseskapacitet
• Fælles telefonbog med navn og nummer: 10 

numre
• Poster i opkaldslog: 10
• Liste til genopkald: 10 opkald

VoIP tjeneste kompatibilitet
• med alle større udbydere

VoIP klient kompatibilitet
• med alle større VoIP klienter
• Fuldt integreret med Skype
• PC funktionalitet: Brug alle PC'ens funktioner til at 

foretage telefonopkald

USB kompatibilitet
• USB specifikation: USB 1.1-specifikation
• Hastighed: Fuld 12 Mbps

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• PC OS: IBM eller 100% kompatibel PC
• Processor: Pentium-baseret PC med 400 MHz 

CPU eller hurtigere

• RAM-hukommelse: 128 MB
• Harddisk-plads: 30 MB eller mere
• Operativsystem: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Internet-tilslutning: 33,6 kbps eller hurtigere 

(bredbånd anbefales)
• CD-ROM eller DVD-ROM drev

Strøm
• Strømstik: 230 V lysnetadapter til 7 V/200 mA
• USB adapter til strømforsyning: ved PC'en
• LED-strømindikator: Rød
• Batteritype: AAA
• Batteritype: NiMH
• Batteritype: Genopladelig
• Batterier: 2 mW
• Batterikapacitet: 600 mAh
• Taletid: 10 timer
• Standby-tid: > 100 timer
• Sendeefekt: <250 mW

Tekniske specifikationer
• Tilladt relativ luftfugtighed: Betjening og 

opbevaring: Op til 95% ved 40°C
• Temperaturmålingsområde: Betjening: 0 to +50°C 

Opbevaring: -25°C til +70°C
• EMC-standarder: EN 301489-1 og EN 301489-17
• Sikkerhedsstandarder: EN 60950
• Overholder: TBR6 (Radio)

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Kabel til analog linje, USB-

kabel, Telefonstik, 2 x AAA batterier, AC/DC-
adapter, CD-ROM med software + manual, 
Brugerhåndbog, Garantibevis

Mål
• Mål (håndsæt): 149 x 50 x 32 mm
• Form Factor: Håndfrit håndsæt, Stående på 

basestation
•

USB-adapter til telefon og internet
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