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A510H Siemens Gigaset

Producent Gigaset

 

Produkt wycofany.

Jego nast?pc? jest C530H.

Przejd? do link.

Siemens Gigaset A510H

Dodatkowa słuchawka bezprzewodowa DECT dedykowana do wszystkich aparatów Siemens Gigaset

Podstawowe cechy:

● Praca w standardzie bezprzewodowym DECT

● Technologia HSP i HDSP

● Tryb głośnomówiący z regulacją głośności (5 stopni).

● Regulowana głośność słuchawki (5 stopni).

● Regulowana głośność sygnałów dzwonka (5 poziomów oraz wyłączenie).

● 20 melodii dzwonka.

● Tony serwisowe (potwierdzenie naciśnięcia przycisku oraz niski stan naładowania akumulatora).

● Czas działania: czas rozmów:do 23 godzin, czas czuwania:do 290 godzin.

● Książka telefoniczna na 150 numerów z opisem.

● Wyróżnianie połączeń z listy VIP dedykowanym sygnałem dzwonka i kolorem wyświetlacza.

● Powiększona czcionka dla lepszej czytelności.

● Wybieranie numeru z możliwością korekcji przed zestawieniem połączenia.

● Lista ponownego wybierania 10 ostatnich numerów.

● Sybkie wybieranie numerów (skróty przyciskami numerycznymi 2-9,0).

● Sygnalizacja połączenia przychodzącego podświetleniem wyświetlacza i przycisku akceptacji połączenia.

● Możliwość wyboru melodii dzwonka: 16 melodii polifonicznych, 4 melodie standardowe, 5 poziomów głośności + narastający

+ wyłączony.

● Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń wewnętrznych.

● Budzik z melodią do wyboru, funkcja drzemki.

● Możliwość montażu na ścianie.

● Standardy: DECT, GAP.

● Wyświetlacz podświetlany monochromatyczny, wyświetlacz graficzny (1,8”, 96x64pikseli).

● Kolor podświetlenia: 4 kolory .

● Menu w języku polskim.

● Menu oparte o ikony i teksty oraz przyciski funkcyjne wyświetlacza.
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● Ergonomiczna klawiatura z materiałów wysokiej jakości (technologia metaldome).

● 12 przycisków numerycznych oraz 7 przycisków funkcyjnych.

● Czterokierunkowy przycisk funkcyjny.

● Podświetlana klawiatura (kolor bursztynowy).

● Podświetlane przyciski rozpoczęcia („zielona słuchawka”) i zakończenia połączenia („czerwona słuchawka”).

● Blokada klawiatury.

● Wyłączenie dzwonka.
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