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Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Schermkleuren: 65000
• Resolutie van het hoofddisplay: 128 x 128 pixel
• Technologie voor het hoofdscherm: CSTN

Geluid
• Ringtones handset: Polyfoon
• Volumeregeling handset: Oortelefoon met 5 

niveaus en luidsprekervolumeregeling
• Aantal melodieën: 5 Std en 10 polyfoon
• Belprofielen: Onderscheid tussen vaste lijn/

internet

Gemak
• Verlicht toetsenpaneel: Ja (groen)
• Gespreksbeheer: Gesprek in wacht, Oproep 

doorverbinden, Wisselgesprek, 
Nummerherkenning, Bericht in de wacht, Mute-
functie microfoon

• Gebruiksgemak: Grafische gebruikersinterface, 
Blokkering van toetsenpaneel, Bediening via 
menu's

• Toetsen handset: 2 softkeys, 
Vierrichtingsnavigatietoets, Toetsenpaneel, 
Ophangen, Lijn, Luidspreker

• Meerdere basisstations mogelijk: Maximaal 4 
basisstations

• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4 
handsets

• Signaalsterkte-indicator
• Luidsprekertelefoon - handsfree
• Gebruikersinterface: Skype op LED

Connectiviteit
• Headset: Via aansluiting van connector (handset)

Geheugencapaciteit
• Telefoonboek: 500 Skype-vermeldingen

Netwerkfuncties
• Antenne: Geïntegreerd in basisstation, 

Geïntegreerd in handset
• Kiezen: Pulstoon, Toonkiezen

Compatibel met VoIP-clients
• Volledig geïntegreerd met Skype
• Skype-gecertificeerd

Compatibel met softphone
• Rechtstr. oproep uit Contactpersonen
• Status Contactpersonen weergeven
• Gebruikersstatus bewerken op telefoon
• Contactpersonen toevoegen via handset

Systeemvereisten
• Internetverbinding: Breedbandtoegang via 

modem, router of schakelaar/hub

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 750 mAh
• Batterijtype: AAA NiMH
• Soort batterij: Oplaadbaar
• Netspanning: AC 120 V - 60 Hz
• Aantal batterijen: 2
• Stand-bytijd: Maximaal 120 uur
• Spreektijd: Maximaal 12 uur

Inhoud van de verpakking
• Batterijen
• Oplader
• Handset
• Snelstartgids
•
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