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Telefon GSM FWD168HSC 3G BT
źObsługa sieci komórkowej GSM / WCDMA
źWsparcie dla wysokiej jakości usług głosowych
źCzytelne i intuicyjne MENU w Języku Polskim
źZarządzanie połączeniami: Odbieranie / odrzucanie połączeń / Zakańczanie /
Call Transfer / Zawieszenie połączenia
źHistoria połączeń / Multi-konferencji / trójstronne połączenia
źIndywidualne dzwonki
źCall Transfer za pośrednictwem przycisków i menu
źZestaw głośnomówiący
źSkrócone wybieranie numerów tzw. Speed-Dial (2-9)
źBluetooth
źTransmisja danych (USB / PC)
źUstawienia głośności (klawisze dedykowane)
źFM Radio
źGniazdo do obsługi słuchawki zewnętrznej: złącze audio 3,5 mm
źMontaż podstawki umożliwia ładownie telefonu na biurku czy też na ścianie

MOBICOM Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Anyka 9c
71-526 Szczecin

tel.
+48 91 333 000 7
fax
+48 91 333 000 5
email: mobicom@mobicom.pl

www.mobicom.pl
www.mobidata.pl (sklep internetowy)

Telefon GSM FWD168HSC 3G BT

Opis

Doskonały Telefon Komórkowy 3G / GSM do w zastosowań domowych jak również
biznesowych. Elegancki, praktyczny i niezawodny telefon dla wszystkich osób.
Wsparcie usług V-PBX ORANGE WCO, PLUS, T-MOBILE
Zaawansowane funkcje wbudowane w telefon to między innymi możliwość
wysyłania i odbierania wiadomości SMS oraz książka telefoniczna. Dzięki
intuicyjnemu menu korzystanie z aparatu jest niezwykle proste.
Podświetlany kolorowy ekran i klawiatura ułatwia korzystanie z urządzenia nawet w
ciemności. Wbudowany akumulator umożliwia pracę urządzenia przez 120 godzin a
zestaw dzwonków pozwoli dostosować aparat do własnych upodobań.
Aparat niezawodny, wykonany z wysokiej jakości materiałów, wbudowany
profesjonalny przemysłowy moduł GSM, innowacyjna konstrukcja szybko zyskuje
uznanie w Europie.

Specyfikacja
Właściwości fizyczne stacji dokującej

Specyfikacja Techniczna
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Sieć:
Max moc wyjściowa
Czułość odbioru
Max odchylenie FRE
FRE opcjonalnie
Karta SIM

2G 900/1800, 3G 900/ 2100
2W @ 900MHz
< -104dBm
+/- 0,1ppm
> +9dBc @ 200KHz
Mini SIM 3V

ź
ź

wymiary:
waga:

96 x 86 x 60 mm
74g

Właściwości fizyczne i środowiskowe:
ź
ź
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Temperatura pracy:
Wilgotność:
Ciśnienie:

-10℃~+45℃
10%〜90%
86〜106Kpa

Wyświetlacz
ź

W zestawie:

TFT LCD 2,4" 240x320 pikseli

Zasialnie
ź
ź

Napięcie pracy:
Adapter:

AC100-240V 50/60Hz
5V DCV 1A

Złącze micro USB do ładowania (stacja dokująca / telefon)

Akumulator:
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800mAh, Li-ion (BL-5C), 3,7V, 2,96Wh
Czas rozmowy*:
4 - 5 godzin
Czas czuwania:
110 - 120hrs
Czas ładowania:
2,5 - 3,5 h
Żywotność akumulatora zależna od parametrów sieci GSM i innych
warunków eko *zależne od parametrów sieci

Kolor obudowy
ź

czarny

Właściwości fizyczne Słuchawki
ź
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wymiary
waga słuchawki bez baterii
waga baterii

155 x 54 x 25 mm
98g
20g

www.mobicom.pl
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telefon GSM FWD168HSC
ładowarka sieciowa, przewód USB
bateria
stacja dokująca na biurkowa/naścienna
instrukcja obsługi w języku polskim

