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Kullanılabilirlik
• Arama Yönetimi: Arayan Numarayı Gösterme, 

Bekleyen Arama, Aramayı Tutma, Mesaj 
Bekletme, Çağrı Aktarımı

• Ahize Tuşları: Hat, Çevirme tuşları, Telefon 
Defteri, Arama kaydı, Tekrar arama, Skype, 
Hoparlör

• Baz İstasyonu tuşları: Çağrı tuşu
• Kullanıcı Arayüzü: LED üzerinde Skype
• Arka aydınlatmalı tuş takımı: Evet (Sarı)
• Hoparlör - Eller serbest konuşun

Görüntü/Ekran
• Renkli arka aydınlatma: Sarı

Hafıza Kapasitesi
• Arama kaydı: 15 cevapsız ve 5 gelen
• Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 10 çağrı
• Telefon Defteri: 50 isim ve numara

Ses
• Ahize Ses Düzeyi Kontrolü: 5 seviyeli kulaklık ve 

hoparlör ses kontrolü
• Zil sesi tipi: polifonik
• Melodi sayısı: 10
• Zil sesi profilleri: Normal hat/İnternet ayrımı, 

programlanabilir

Yazılım Telefonu uyumluluğu
• Kişiler listesi durumu görüntüleme
• Telefonda kullanıcı durumunu düzenleme
• Kişiler listesinden doğrudan arama

VoIP İstemci Uyumluluğu
• Skype ile Tam Entegre
• Bilgisayar İşlevleri: Telefon çağrıları için 

bilgisayarın tüm fonksiyonlarını kullanın

USB Uyumluluğu
• Hız: Tam 12Mbps
• USB Özellikleri: USB 1.1 özellikleri

Sistem Gereksinimleri
• USB: Boş USB portu
• İşlemci: CPU'su 400 MHz veya üzeri Pentium-

tabanlı PC
• RAM hafıza: 128 MB
• Sabit disk alanı: 30 MB veya üzeri
• İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows 2000
• İnternet bağlantısı: 33,6 kbps veya daha hızlı 

(Genişbant tavsiye edilir)
• CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü

Güç
• Şebeke elektriği: Şarj Cihazı: 230VAC'den 9V/150 

mA'ya - Baz istasyonu: 230VAC'den 9V/300 mA'ya
• Güç LED göstergesi: Yeşil
• Pil tipi: AAA NiMH
• Pil sayısı: 2
• Konuşma süresi: 10 saat
• Bekleme süresi: > 100 saat
• Radyo RF gücü: <250mW

Teknik özellikler
• Bağıl nem aralığı: Çalışma ve Saklama: 40°C'de 

%95'e kadar
• Sıcaklık ölçüm aralığı: Çalışma: 0 - +50°C arası 

Saklama: -25°C - +70°C arası
• EMC standartları: EN 301489-1 ve EN 301489-17
• Güvenlik standartları: EN 60950
• ile uyumludur: EN 300176 (radyo)

Paket içeriği
• Ahize
• Baz istasyonu
• Şarj Cihazı
• Güç kaynağı: 2
• Piller
• Analog hat kablosu
• Hızlı Başlangıç Kılavuzu
• CDROM
•

Internet/DECT telefon
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