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XL3401B
Η απλότητα στα καλύτερά της

Πιο άνετη και πιο εύχρηστη από ποτέ, η σειρά XL καθιστά τη χρήση αυτού του 
τηλεφώνου απλή και άνετη. Βάζοντας την επικοινωνία στο επίκεντρο, όλες οι 
δυσκολίες παραμερίζονται.

Ευκολία στη χρήση
• Μεγάλα πλήκτρα με επαρκή χώρο ανάμεσα
• Μεγάλη οθόνη με σωστή αντίθεση
• Οπτική προειδοποίηση κλήσης

Ήχος εφαρμογής
• Ήχος υψηλής ευκρίνειας
• Ανοιχτή συνομιλία - Μιλήστε handsfree

Μεγάλη ευκολία
• Τρία βασικά πλήκτρα μνήμης
• Ευκολία εγκατάστασης
 



 Ήχος υψηλής ευκρίνειας
Απολαύστε συνομιλία υψηλής ποιότητας, με το 
καλύτερο επίπεδο ευκρίνειας που έχετε ακούσει 
ποτέ. Το υψηλής ποιότητας ηχείο και η μεγάλη 
ακουστική κοιλότητα διευρύνουν το ηχητικό 
φάσμα πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο 
τηλέφωνο.

Ανοιχτή συνομιλία - Μιλήστε handsfree
Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα 
ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη φωνή 
του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να 
ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι 
μια συνομιλία ή αν θέλετε να κρατάτε σημειώσεις.
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Χαρακτηριστικά
• Κεραία: Ενσωματωμένη στη βάση, 
Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισμός: ναι
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί
• Τεχνολογία κύριας οθόνης: STN

Ήχος
• Κουδουνίσματα συσκευής χειρός: Πολυφωνικοί
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Ευκολία
• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
• Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης, 
Αναγνώριση καλούντος, Σίγαση μικροφώνου

• Ευκολία στη χρήση: Λειτουργία ανοικτής 
συνομιλίας

• Δυνατότητα πολλών βάσεων: 4
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
Μέχρι και 5 συσκευές χειρός

• Ένδειξη ισχύος σήματος: ναι
• Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό: Πλήκτρο 
εκτέλεσης λειτουργίας (κόκκινο)

Χαρακτηριστικά δικτύου

Ενσωματωμένη στη συσκευή χειρός
• Συμβατό: GAP
• Κλήση: Ήχος, Παλμική

Προδιαγραφές τηλεφωνικού κέντρου
• Όνομα και ταυτότητα καλούντος
• Αναγνώριση καλούντος σε αναμονή κλήσης

Χωρητικότητα μνήμης
• Ευρετήριο: 3 πλήκτρα άμεσης πρόσβασης (συν 8 
συντομεύσεις)

Διαστάσεις
• Διαστάσεις βάσης: 116 x 110 x 92 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής χειρός: 56 x 29 x 178 χιλ.

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 750 mAh
• Τύπος μπαταριών: AAA NiMH
• Είδος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V - 50Hz
• Αριθμός μπαταριών: 2 ανά συσκευή χειρός
• Χρόνος αναμονής: Μέχρι και 150 ώρες
• Χρόνος ομιλίας: Μέχρι και 12 ώρες
•

Προδιαγραφές
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