TELEFON STACJONARNY BEZPRZEWODOWY
M-LIFE
cena: 99,00 zł
cena netto: 80,49

Opis:
Telefon bezprzewodowy ML0389 to urz?dzenie, z którego bez problemu mo?na prowadzi? rozmowy o zasi?gu do 50m w budynku oraz do 300m na przestrzeni otwartej. Posiada on wiele przydatnych funkcji, m.in.: przekierowania
rozmowy, identyfikacji rozmówcy, zestawu g?o?nomówi?cego czy budzika. Dodatkowo telefon posiada ksi??k? telefoniczn?, w której mo?na zapisa? 50 kontaktów. W menu urz?dzenia u?ytkownik znajdzie równie? wykaz ostatnich
po??cze?, a tak?e ustawienia m.in. daty i godziny czy jednej z dziesi?ciu melodii dzwonka. Cech? wyró?niaj?c? telefonu ML0389 jest bardzo por?czna i lekka s?uchawka z bateri?, która pozwala prowadzi? rozmowy do 10 godz.
bez konieczno?ci ?adowania. Urz?dzenie umo?liwia obs?ug? 5 s?uchawek, co jest szczególnie przydatne dla osób, które cz?sto prowadz? rozmowy konferencyjne.

dane techniczne:
Standard DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
GAP (Generic Access Profile)
Zakres cz?stotliwo?ci 1 880 MHz do 1 900 MHz
Liczba kana?ów 120 kana?ów dupleksowych
Modulacja GFSK
Kodowanie mowy 32 kbit/s
Emitancja 10 mW (?rednia moc na kana?)
Zasi?g maks. 300 m na otwartej przestrzeni/ do 50m w budynku
Liczba s?uchawek Do 5
Zasilanie aparatu bazowego 230 V/ 50 Hz/ 7,5V DC 300 mA
Akumulatory do s?uchawki 2 akumulatory typu AAA, NIMH; 1,2 V; 550 mAh
Parametry s?uchawki 200 godzin w trybie gotowo?ci
Czas rozmowy ze s?uchawki 10 godziny
Warunki u?ytkowania +5 °C do +45 °C
Tryb wybierania numeru Impulsowy / tonowy
Czas Flash 100 lub 250 ms

funkcje:
1. Wy?wietlacz monochromatyczny
2. Klawisze funkcyjne
3. Klawisz Nawigacyjny
4. Klawisze alfanumeryczne
5. Blokada klawiatury
6. Funkcja zestawu g?o?nomówi?cego
7. Automatyczne odbieranie rozmowy
8. Funkcja wyciszenia
9. Klawisz przywo?ywania
10. Intuicyjne menu
11. Funkcja przekierowania rozmowy
12. Funkcja rozmów konferencyjnych (je?eli zarejestrowanych jest wi?cej ni? jedna s?uchawka)
13. Ponowne wybieranie numeru.
14. Ksi??ka telefoniczna do 50 numerów
15. Identyfikacja rozmówcy
16. Wykaz spisu po??cze?
17. 10 rodzajów dzwonka
18. Blokada klawiatury
19. Funkcja daty i czasu
20. Funkcja budzika
21. Obs?uga wielu s?uchawek
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