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STACJONARNY TELEFON GSM
FWP166GSM
źTelefon działa z kartami SIM wszystkich operatorów.
źPolskie menu
źDuży podświetlany wyświetlacz LCD
źCzas i data
źKsiążka telefoniczna
źWysyłanie i odbieranie wiadomości SMS
źProwadzenie rozmów bez podnoszenia słuchawki (zestaw głośno mówiący)
źZasilany za pomocą zasilacza sieciowego lub wbudowanej baterii

Opis
Doskonale rozwiązanie do w zastosowań domowych jak również biznesowych. Elegancki, praktyczny i niezawodny telefon dla wszystkich
osób które często rozmawiają przez telefon. Zaawansowane funkcje wbudowane w telefon to między innymi możliwość wysyłania i
odbierania wiadomości SMS oraz książka telefoniczna. Dzięki dużemu i czytelnemu ekranowi LCD oraz intuicyjnemu menu korzystanie z
aparatu jest niezwykle proste. Podświetlany ekran ułatwia korzystanie z urządzenia nawet w ciemności. Wbudowany akumulator
umożliwia pracę urządzenia przez 24 godziny a zestaw dzwonków pozwoli dostosować aparat do własnych upodobań.

Specyfikacja
ź Główne cechy:Identyfikacja rozmówcy (CLIP)
ź Czytelne i intuicyjne MENU w języku polskim i angielskim
ź Rejestr 60 ostatnich odebranych, nieodebranych i

wybieranych połączeń
ź Pamięć 100 wiadomości SMS
ź Książka telefoniczna 250 pozycji + SIM
ź Odbieranie i wysyłanie wiadomości SMS (100 w telefonie +

SIM)
ź Wyświetlanie daty, czasu i skrótów
ź 30 dzwonków - 5 typu biznesowego oraz 25 znane melodie
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w tym polski i świąteczny akcent od mobicom, oraz hymn
UEFA Champions League na EURO2012 :)
6 dzwonków SMS
Duża głośność dzwonków (przydatna dla osób starszych i
niedosłyszących)
8 stopniowa regulacja głośności
Tryb głośno mówiący
Regulacja głośności podczas rozmowy
Bardzo dobra jakość dźwięku połączeń, wysokie
wzmocnienie audio (przydatna dla osób starszych i
niedosłyszących)
Kierunkowy mikrofon wycina szumy tła i hałas otoczenia
Skrócone wybieranie numerów tzw. SpeedDial
Klawisz ponownego wyboru numerów REDIAL
Klawisz KONTAKTY (Książka Telefoniczna)
Klawisze funkcyjne i nawigacji MENU
Automatycznie wybieranie numeru (po 4s, 8s, 12s)
Restrykcje połączeń (Czarna Lista, Biała Lista, Ksiąźka)
Specjalna podstawka kątowa do montażu na biurku i na
ścianie
Wybór operatora (ręczny, automatyczny)
Zewnętrzna antena (oraz możliwość podłączenia
zewnętrznego zestawu antenowego , np. zaokienny, antena
dookólna lub antena kierunkowa umożliwiająca pracę w
miejscach o słabym zasięgu sieci GSM)
Duży, wyraźny, czytelny wyświetlacz z dużą czcionką i
jasno-błękitnym podświetleniem
Duże i wygodne klawisze ABS
Opcjonalnie w wersji klawisze gumowe możliwe
podświetlenie klawisza HF oraz optycznej sygnalizacji
dzwonka (np. dla osób niedosłyszących)
Czas pracy na baterii: ok. 120h w trybie czuwania i ok. 2h
rozmów

Parametry techniczne:
Maksymalna moc wyjściowa: 2W @ 900MHz
Wejście zakres dynamiki: 62 dB
Czułość odbioru: <-104 dBm
Max odchylenie FRE:土0.1ppm
Błąd fazy: <5 ° RMS
FRE opcjonalne:> +9 dBc @ 200KHz
Napięcie: 220V 50Hz
Adapter: 7.5V/800mA
Akumulator: akumulator 3.6V (1.2VX3) 800m NiMH AH.

