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Głośne dźwiękiTFTcolor LCD Tapety ekranu Szybkie wybieranie



Doskonały telefon GSM do w zastosowań domowych jak również biznesowych. 

Elegancki, praktyczny i niezawodny telefon dla wszystkich osób które chcą zrezygnować z 
tradycyjnego telefonu stacjonarnego. Zaawansowane funkcje wbudowane w telefon to 
między innymi wsparcie usług V-PABX, możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS 
oraz książka telefoniczna. Dzięki intuicyjnemu menu korzystanie z aparatu jest niezwykle 
proste. Podświetlany kolorowy ekran ułatwia korzystanie z urządzenia nawet w ciemności. 
Wbudowany akumulator umożliwia pracę urządzenia przez 120 godzin a zestaw dzwonków 
pozwoli dostosować aparat do własnych upodobań. Dodatkowo telefon może być 
wyposażony w funkcje Paging- przywołanie słuchawki do stacji dokującej.

Aparat niezawodny, wykonany z wysokiej jakości materiałów, wbudowany profesjonalny 
przemysłowy moduł GSM, innowacyjna konstrukcja szybko zyskuje uznanie w Europie.

Specyfikacja

Opis

Główne cechy:
Telefon komórkowy GSM

Intuicyjny menu użytkownika z kolorowym wyświetlaczem

CLIP, CLIR, połączenia oczekujące, zawieszanie, transfer* 
i przekierowanie połączeń (VPBX)

Historia połączeń do 60 odebranych, nieodebranych i 
wybieranych

Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS

Pamięć do 100 wiadomości w urządzeniu.

Książka telefoniczna w pamięci urządzenia do 300 
wpisów

Łączenie kontaktów w definiowalne grupy

Różne dźwięki połączeń i wiadomości

8-stopniowa skala głośności dzwonka

Tryb głośnomówiący, ponowne wybieranie numerów 
(redial), wyciszenie mikrofonu (mute)

Regulowana głośność połączeń

Możliwość zmiany tapety wyświetlacza i schematu 
kolorów

Paging- przywołanie słuchawki (opcja)

W zestawie telefon, stacja dokująca i ładowarka

 

Specyfikacja techniczna:
Pasmo częstotliwości: 900/1800MHz

Maksymalna moc wyjściowa: 2W @ 900MHz

Czułość odbioru: < -104dBm

Maksymalne odchylenie FRE: 土0.1ppm

Błąd fazy: < 5°RMS

FRE opcjonalne: > +9dBc @ 200KHz

Wyświetlacz: TFT LCD, 1.77', 128x160

Napięcie pracy: AC230V 50Hz

Adapter: 5V DCV 500mA

Bateria: 3.7V/750mAh

Właściwości fizyczne i środowiskowe:

Temperatura pracy:-10℃~+45℃

Wilgotność:�10%～95%

Ciśnienie: 86～106Kpa

Wymiary słuchawki: 145x45x15mm

 
*zależne od operatora
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