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Vybavenie a vlastnosti
• Správa hovorov: Identifikácia volajúceho, Čakajúci 

hovor, Podržať hovor, Čakajúca správa, 
Presmerovanie hovoru

• Klávesy slúchadla: Linka, Vytáčacia klávesnica, 
Telefónny zoznam, Zoznam hovorov, Opätovné 
vytočenie, Skype, Reproduktor

• Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
• Užívateľské rozhranie: Kontrolka zap. Skype
• Podsvietená klávesnica: Áno (Jantár)
• Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk

Obraz/Displej
• Farba podsvietenia: Jantárová

Kapacita pamäte
• Záznamy hovorov: 15 zmeškaných a 5 prijatých
• Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 hovorov
• Telefónny zoznam: 50 mien a čísel

Zvuk
• Ovládač hlasitosti slúchadla: 5-úrovňové slúchadlo 

a ovládanie hlasitosti reproduktora
• Typ zvonenia: polyfonické
• Počet melódií: 10
• Profily zvonenia: Odlíšenie pevnej linky/internetu, 

programovateľné

Kompatibilita s aplikáciou Softphone
• Zobrazenie stavu zozn. kontaktov
• Úprava stavu používateľa na telefóne
• Priame volanie zo zoznamu kontaktov

Kompatibilita s klientom VoIP
• Plná podpora programu Skype
• Funkčnosť s PC: Využívajte všetky funkcie svojho 

PC na uskutočnenie svojich telefónnych hovorov

Kompatibilita s USB
• Rýchlosť: Plných 12 Mb/s
• Špecifikácia USB: Špecifikácia USB 1.1

Systémové požiadavky
• USB: Voľný port USB
• Procesor: PC platformy Pentium s procesorom 

400 MHz alebo rýchlejším
• Pamäť RAM: 128 MB
• Miesto na pevnom disku: 30 MB alebo viac
• Operačný systém: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Pripojenie na Internet: 33,6 kb/s alebo rýchlejšie 

(odporúčame širokopásmové pripojenie)
• CD-ROM alebo DVD-ROM mechanika

Príkon
• Napájanie zo siete: Nabíjačka: 230VAC na 9 V/150 

mA - Základňa: 230VAC na 9 V/300 mA
• Indikačná LED dióda napájania: Zelená
• Typ batérie: AAA NiMH
• Počet batérií: 2
• Čas hovoru: 10 hodín
• Pohotovostný čas: > 100 hodín
• RF príkon rádia: <250mW

Technické špecifikácie
• Rozsah relatívnej vlhkosti: Prevádzka a 

skladovanie: Až do 95% pri 40 °C
• Rozsah merania teploty: Prevádzka: 0 až +50 °C 

Skladovanie: - 25 °C až +70 °C
• Normy EMC: EN 301489-1 a EN 301489-17
• Bezp. normy: EN 60950
• Je v súlade s: EN 300176 (rádio)

Obsah balenia
• Slúchadlo
• Základňa
• Nabíjačka
• Napájanie: 2
• Batérie
• Kábel analógovej linky
• Stručná príručka spustenia
• CDROM
•

Internetový/DECT telefón
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