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Telefon działa z kartami SIM wszystkich operatorów.
Polskie menu
Duży podświetlany wyświetlacz LCD
Czas i data
Książka telefoniczna
Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS
Prowadzenie rozmów bez podnoszenia słuchawki (zestaw głośno
mówiący)
 Szybkie wybieranie wcześniej zapisanych numerów
 Zasilany za pomocą zasilacza sieciowego lub wbudowanej baterii

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)
www.biurkowy.pl (portal o telefonach)

Opis

FWP635 GSM BIURKOWY TELEFON

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 120 godzin a zestaw dzwonków pozwoli dostosować aparat do własnych
upodobań.

Specyfikacja
Opis:
 Pasmo częstotliwości: GSM 900/1800, GSM850/1900 4
zakresy PGSM/DCS/PCS
 Duży podświetlany wyświetlacz LCD o wymiarach 52x28 mm,
4 linie, 20 znaków na linię, wyświetla: logo operatora, czas,
data, poziom sygnału, poziom baterii, prezentuje numer (CliP),
tekst SMS i inne komunikaty
 Klawiatura: alfanumeryczna, 8 klawiszy szybkiego wybierania
(wysyłanie SMS, odczyt SMS, rozmowy nieodebrane),
dodatkowe klawisze: Menu, Set, Reject, Clear, Redial, Call,
wł/wył, SP-PHONE
 Wysyłanie/odbieranie SMS
 Funkcje czas i data
 Polskie menu
 Rejestr 100 połączeń przychodzących, 50 wychodzących, 20
nieodebranych
 Książka telefoniczna 200 pozycji + książka na karcie SIM
(~250)
 Regulacja głośności: dzwonka i powiadomień SMS oraz
rozmów, wyłączenie/włączenie dźwięków klawiatury
 Wybór 10 rodzajów melodii dzwonka oraz SMS
 Sygnał "Dial-tone" 400Hz- po podniesieniu słuchawki
 Wbudowany zestaw głośno mówiący
 Tony DTMF
 Trójstronne połączenie konferencyjne
 Połączenie oczekujące
 Zawieszenie połączenia
 Przekazanie połączenia
 SIM Tollkit
 Wiadomość powitalna (podczas włączenia)
 Wbudowana bateria NiMH
 Wskaźnik ładowania z sieci
 Wskaźnik poziomu naładowania baterii
 Czas pracy na baterii rozmowy – 3godz. czas czuwania –
120godz.
 Zewnętrzne gniazdo anteny SMA
(opcjonalnie antena
zewnętrzna np. zaokienna)
 Temperatura pracy: 0 - 45 stopni C, wilgotność 10-90%.
W zestawie: jednostka telefon, słuchawka, sznur spiralny,
zasilacz sieciowy, antena, bateria, instrukcja

www.mobicom.pl

Dodatkowe opcje:
 GPRS
 PC Fax
 Opcjonalnie gniazdo słuchawek i mikrofonu (mini jack
2x3,5mm)

