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21 kan du ringa kostnadsfria Skype-samtal och vanliga samtal. Du kan ringa 

 samtal på båda nätverken från en enda handenhet, och du kan se vilka som 

om att bara titta på displayen, utan att behöva använda datorn.
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Funktioner
• Samtalshantering: Uppringnings-ID, Samtal väntar, 

Parkerat samtal, Meddelande väntar, 
Samtalsöverföring

• Tangenter - handenhet: Linje, Knappsats, 
Telefonbok, Samtalslogg, Återuppringning, Skype, 
Högtalare

• Basstationstangenter: Knapp på 
handenhetssökare

• Användargränssnitt: Lysdiod för Skype påslaget
• Bakgrundsbelyst knappsats: Ja (gul)
• Högtalartelefon – prata utan lur

Bild/visning
• Färg på bakgrundsbelysning: Gul

Minneskapacitet
• Poster i samtalslogg: 15 missade och 5 mottagna
• Funktion för återuppringningslista: 10 samtal
• Telefonbok: 50 namn och nummer

Ljud
• Volymkontroll på handenheten: Volymkontroll 

med fem nivåer för öronsnäckor och högtalare
• Ringsignaltyp: polyfon
• Antal melodier: 10
• Ringprofiler: Landline/Internet distinction, 

programmerbar

Softphone-kompatibel
• Visa status för kontaktlista
• Redigera användarstatus på telefonen
• Direktsamtal från kontaktlista

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

datorn till att upprätta dina telefonsamtal

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

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• 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
• Internetanslutning: 33,6 kbit/s eller snabbare 

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

Ström
• Nätström: Laddare: 230 V växelström till 9 V/150 

mA - Basenhet: 230 V växelström till 9V/300 mA
• Lysdiodsvisning för ström: Grön
• Batterityp: AAA, NiMH
• Antal batterier: 2
• 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
• Överensstämmer med: EN 300176 (radio)

Förpackningsinnehåll
• Handenhet
• Basenhet
• Laddare
• Strömförsörjning: 2
• Batterier
• Analog anslutningskabel
• Snabbstartshandbok
• CD-ROM
•

Internet-/DECT-telefon
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