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Comoditate
• Gestionare apeluri: ID apelant, Apel în așteptare, 

Apel blocat, Mesaj în așteptare, Transfer apel
• Taste receptor: Linie, Tastatură de apelare, 

Agendă telefonică, Jurnal apeluri, Reapelare, 
Skype, Boxă

• Taste staţie de bază: Buton localizare sonoră
• Interfaţă pt. utilizator: LED pentru activarea Skype
• Tastatură cu fundal iluminat: Da (Chihlimbar)
• Difuzor - convorbire handsfree

Imagine/Ecran
• Culoare iluminare din spate: Chihlimbar

Capacitate memorie
• Înregistrări în registrul de apeluri: 15 apeluri ratate 

& 5 apeluri recepţionate
• Capacitate listă reapelare: 10 apeluri
• Agendă telefonică: 50 nume și numere

Sunet
• Control al volumului pentru receptor: Cască cu 5 

niveluri de reglare și controlul volumului 
difuzorului

• Tip sonerie: polifonic
• Număr de melodii: 10
• Profiluri sonerie: Distincţie între reţea fixă/

Internet, programabil

Compatibilitate Softphone
• Afișează starea listei de contacte
• Editează statutul utilizatorului pe telefon
• Apelare direct din lista de contacte

Compatibilitate pentru client VoIP
• Complet integrat cu Skype
• Funcţionalitate PC: Utilizaţi toate funcţiile PC-ului 

pentru a efectua apelurile

Compatibilitate USB
• Viteză: 12Mbps
• Specificaţii USB: Specificaţii USB 1.1

Cerinţe sistem
• USB: Port USB gratuit
• Procesor: PC cu procesor Pentium de 400 MHz 

sau superior
• memorie RAM: 128 MB
• Spaţiu pe hard disk: 30 MB sau mai mult
• Sistem de operare: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Conexiune la Internet: 33,6 kbps sau mai rapid 

(recomandabil bandă largă)
• Unitate CD-ROM sau DVD-ROM

Alimentare
• Sursă de alimentare principală: Încărcător: între 

230 V ca și 9 V/150 mA - Bază: între 230 V ca și 9 
V/300 mA

• LED indicator funcţionare: Verde
• Tip baterie: AAA NiMH
• Număr de baterii: 2
• Timp de convorbire: 10 ore
• Durată standby: > 100 ore
• Putere radiofrecvenţă: <250 mW

Specificaţii tehnice
• Interval de umiditate relativă: Funcţionare și 

depozitare: Până la 95% la 40°C
• Interval de măsurare a temperaturii: Funcţionare: 

între 0 și +50°C Depozitare: între -25°C și +70°C
• Standarde EMC: EN 301489-1 și EN 301489-17
• Standarde de siguranţă: EN 60950
• Conform: EN 300176 (radio)

Conţinut pachet
• Receptor
• Bază
• Încărcător
• Alimentare: 2
• Baterii
• Cablu de semnal analogic
• Ghid de utilizare rapidă
• CD-ROM
•

Internet / Telefon DECT
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