
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Draadloze telefoon met geluidsversterking,  

Ingebouwd antwoordapparaat en talrijke andere 

handige functies om optimaal te horen en zien 

 
Functies:  

■ Draadloze DECT-telefoon met ingebouwd antwoordapparaat 
■ GAP-standaard voor gebruik van max. 5 handsets per basis  

 
Handset:  

■ Extra groot LCD-scherm met puntenmatrix 96x64 dots (2 regels met cijfers en 
 letters en 1 regel met symbolen) en achtergrondverlichting 

■ Verlichte toetsen 
■ LED-lampje 'Telefoon rinkelt' 
■ Ontvangstvolume van mobiele telefoon regelbaar tot  max. 30 dB 
■ Extra luid instelbaar beltoonvolume tot 80 dB 
■ Klankregeling lage/middelhoge/hoge tonen 
■ Nummerweergave (CLIP) met opslag van laatst 15 binnengekomen nummers 
■ Telefoonboek voor max. 100 contacten met namen en nummers 
■ 10 verschillende beltonen op handset (incl. 5 melodieën) 
■ Menu in 6 talen: DE, GB, FR, NL, ES en IT 
■ Tot 100 uur werking in stand-by 
■ Gespreksduur tot 10 uur 
■ 2 snelkiestoetsen op mobiele telefoon (M1/M2) 
■ Optisch en akoestisch alarm 'Batterij leeg' 
■ Compatibel met telefooncentrale 

 
Basis met ingebouwd antwoordapparaat: 

■ Antwoordapparaat met extra grote toetsen 
■ Tot 15 minuten opnametijd voor binnenkomende berichten 
■ Melding van dag en tijd van binnenkomende berichten 
■ 2-cijferige led-berichtenteller 
■ Berichten beluisteren op afstand 
■ Memo's opnemen 
■ Paging-functie (zoeken van mobiele telefoon) 
■ Volume van beltonen op de basis instelbaar in 5 standen en uitschakelbaar 
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Foto louter indicatief. Technische gegevens, functies en 
ontwerp zijn onderhevig aan continue technische 
ontwikkeling en kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. Fouten voorbehouden. 
 
 
Picture similar. Technical data, features and design are 
subject to permanent technical development and could 
be changed without prior notice. Errors accepted. 
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