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Bild/visning
• Antal färger: Svartvit
• Skärmteknik: LCD (Liquid Crystal Display)

Ljud
• Volymkontroll på handenheten: Volym med tre 

nivåer för öronsnäckor och högtalare
• Ringsignaler för handenhet: Instrumental

Praktiskt
• Samtalshantering: Uppringnings-ID, Samtal väntar, 

Parkerat samtal, Meddelande väntar, 
Samtalsöverföring

• Basstationstangenter: Knapp på 
handenhetssökare

• Tangenter - handenhet: Linje, Knappsats, 
Telefonbok, Samtalslogg, Återuppringning, 
Korrigering

• Lättanvänd: Lås för knappsats

Minneskapacitet
• Telefonbok för namn och nummer: 10 nummer
• Poster i samtalslogg: 10
• Funktion för återuppringningslista: 10 samtal

Kompatibel med VoIP-tjänster
• med alla större leverantörer

Kompatibel med VoIP-klienter
• med alla större VoIP-klienter
• Fullständigt integrerad med Skype
• PC-funktionalitet: Använd alla funktioner på 

datorn till att upprätta dina telefonsamtal

USB-kompatibel
• USB-specifikation: USB 1.1-specifikation
• Hastighet: Fullständig 12 Mbit/s

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

processor eller snabbare
• RAM-minne: 128 MB
• Hårddiskutrymme: 30 MB eller mer
• Operativsystem: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Internet-anslutning: 33,6 kbit/s eller snabbare 

(bredband rekommenderas)
• CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet

Ström
• Nätström: 230 V nätadapter till 7 V/200 mA
• Strömförsörjning via USB-adapter: av datorn
• Lysdiodsvisning för ström: Röd
• Batterityp: AAA
• Batterityp: NiMh
• Typ av batteri: Uppladdningsbara
• Antal batterier: 2
• Batterikapacitet: 600 mAh
• Samtalstid: 10 timmar
• Standby-tid: > 100 timmar
• Radio HF-effekt: <250 mW

Tekniska specifikationer
• Intervall för relativ luftfuktighet: Drift och 

förvaring: Upp till 95 % vid 40 °C
• Intervall för temperaturmätning: Drift: 0 till 

+50 °C Förvaring: -25 °C till +70 °C
• EMC-standarder: EN 301489-1 och EN 301489-

17
• Säkerhetsstandarder: EN 60950
• Kompatibelt med: TBR6 (radio)

Tillbehör
• Tillbehör: Analog anslutningskabel, USB-kabel, 

Telefonkontakt, 2 x AAA-batterier, Nätadapter, 
CD-ROM med program + användarhandbok, 
Bruksanvisning, Garantibevis

Storlek
• Mått - handenhet: 149 x 50 x 32 mm
• Formfaktor: Stående handenhet, Stående på 

basenhet
•
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