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Beeld/display
• Displaykleuren: Zwart-wit
• Display-technologie: Liquid Crystal Display

Geluid
• Volumeregeling handset: Oortelefoon met 3 

niveaus en luidsprekervolume
• Ringtones handset: Instrumentaal

Gebruiksgemak
• Gespreksbeheer: Nummerherkenning, 

Wisselgesprek, Gesprek in wacht, Bericht in de 
wacht, Oproep doorverbinden

• Toetsen op het basisstation: Paging-toets
• Toetsen handset: Lijn, Toetsenpaneel, 

Telefoonboek, Gesprekkenlog, 
Nummerherhaling, Correctie

• Gebruiksgemak: Blokkering van toetsenpaneel

Geheugencapaciteit
• Naam- en nummer telefoonboek: 10 nummers
• Gegevens in gesprekkenlog: 10
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 oproepen

Compatibel met VoIP-services
• met alle grote providers

Compatibel met VoIP-clients
• met alle grote VoIP-clients
• Volledig geïntegreerd met Skype
• PC-functionaliteit: Gebruik alle functies van de PC 

voor uw telefoongesprekken

Compatibel met USB
• Specificaties USB: Specificaties USB 1.1
• Snelheid: Volledige 12 Mbps

Systeemvereisten
• USB: Vrije USB-poort
• PC-besturingssysteem: IBM of 100% compatibele 

PC
• Processor: Pentium-PC met processor van 400 

MHz of hoger
• RAM-geheugen: 128 MB
• Ruimte op harde schijf: 30 MB of meer
• Besturingssysteem: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Internetverbinding: 33,6 kbps of sneller (bij 

voorkeur breedband)
• CD-ROM- of DVD-ROM-station

Voeding
• Netstroom: Adapter van 230 V AC tot 7 V/200 

mA
• Stroomvoorziening USB-adapter: naast de PC
• Power LED-indicator: Rood
• Batterijtype: AAA
• Batterijtype: NiMH
• Soort batterij: Oplaadbaar
• Aantal batterijen: 2
• Batterijcapaciteit: 600 mAh
• Spreektijd: 10 uur
• Stand-by tijd: > 100 uur
• Radio RF-vermogen: < 250 mW

Technische specificaties
• Bereik relatieve vochtigheid: In bedrijf en opslag: 

maximaal 95% bij 40 °C
• Bereik temperatuurmeting: In bedrijf: 0 tot 50 °C 

Opslag: -25 °C tot 70 °C
• EMC-normen: EN 301489-1 en EN 301489-17
• Veiligheidsnormen: EN 60950
• Voldoet aan: TBR6 (radio)

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Analoge lijnkabel, 

USB-kabel, Telefoonstekker, 2 AAA-batterijen, 
AC/DC-adapter, CD-ROM met software en 
handleiding, Gebruikershandleiding, Garantiekaart

Afmetingen
• Afmetingen handset: 149 x 50 x 32 mm
• Vormfactor: Staande handset, Op het basisstation
•

USB-adapter voor telefoon en internet
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