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Pur şi simplu păstraţi legătura

Ecran mare, butoane mari, sunet puternic
Seria XL reprezintă un receptor simplu care vă asigură claritate suplimentară şi uşurinţă 
în utilizare cu ecranul său mare, tastatura amplă şi sunetele foarte puternice. Acest telefon 
este destinat să facă apelarea uşoară pentru orice membru al familiei.

Experimentaţi incredibila calitate a sunetului
• Sunet foarte puternic - Compatibil cu aparate auditive
• Difuzorul receptor vă permite să vorbiţi având mâinile libere

Beneficiaţi de confort pur
• Afișaj cu 2 linii care redă numele și numărul
• Agendă de telefon cu 100 de nume
• Durată convorbire 14 ore
• Ecran și tastatură iluminate portocaliu (numai tastă Vorbire).

Economisiţi energie
• EcoMode: consum redus de energie între receptor și bază
• Consum redus în modul standby: < 0,6 W



 Difuzor receptor

Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor 
încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, 
permiţându-vă să purtaţi convorbirea fără a ţine 
telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă 
în special când telefonul este utilizat de mai multe 
persoane sau când sunteţi ocupat cu mai multe 
activităţi.
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
• Tip afișaj principal: Matrice cu puncte

Sunet
• Sonerii receptor: Polifonic
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Confort
• Alarme: Ceas cu alarmă
• Taste staţie de bază: Jurnal apeluri, Buton localizare 

sonoră
• Indicator baterie încărcată
• Indicator baterie descărcată
• Ceas cu calendar
• Ușurinţă în utilizare: Mod mâini libere

• Receptoare multiple: Până la 5
• Difuzor - vorbiţi având mâinile libere

Caracteristici reţea
• Antenă: Integrat în staţia de bază, Integrată în 

receptor
• Compatibil: GAP
• Apelare: Ton, Puls

Cerinţe operator
• Nume și ID apelant
• ID apelant pentru apel în așteptare

Alimentare
• Capacitate baterie: 650 mAh
• Tip baterie: Reîncărcabilă
•
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