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Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Gul
• Huvudskärmsteknik: STN

Ljud
• Ringsignaler för handenhet: Polyfona
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Bekvämlighet
• Basstationstangenter: Knapp på 

handenhetssökare
• Laddindikator
• Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID, 

Ljudavstängning
• Lättanvänd: Handsfree-läge
• Multibasfunktion: 4
• Multihandset-funktion: Upp till 5 handenheter
• Signalstyrkeindikering
• Bakgrundsbelyst knappsats: Knapp för avlyft lur 

(röd)

Nätverksfunktioner
• Antenn: Integrerad på basenhet, Integrerad på 

handenheten
• Kompatibel: GAP
• Uppringning: Ton, Puls

Operatörskrav
• Namn och uppringnings-ID
• ID för väntande samtal

Minneskapacitet
• Telefonbok: 3 knappar för direktåtkomst (plus 8 

genvägar)

Storlek
• Basmått: 116 x 110 x 92 mm
• Mått - handenhet: 56 x 29 x 178 mm

Ström
• Batterikapacitet: 750 mAh
• Batterityp: AAA, NiMH
• Typ av batteri: Uppladdningsbara
• Nätström: AC 220–240 V - 50 Hz
• Antal batterier: 2 per handenhet
• Standby-tid: Upp till 150 timmar
• Samtalstid: Upp till 12 timmar
•
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