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Overzicht

Technische gegevens

Gebruiksaanwijzingen

Downloads

Service

Geluidskwaliteit
HDSP™ ready handset1

ja

HSP™ voor briljante geluids kwalliteit

ja

Handsfree bellen | gebruikersvriendelijke handsfree | geavanceerde handsfree

- | - | ja

Ringtones | polyphonic | real sounds I downloadbaar

5 | 3 | 15 | ja

Individuele ringtone voor VIP contacten

ja

Aanpasbaar handset volume

ja

Headset aansluiting | bedraad 2,5 mm | Bluetooth®

ja | - | ja

Standaard functies
Bereik binnen huis | buiten huis

50 m | 300 m

Standby tijd | gespreks tijd

230 uur | 14 uur

Telefoonboek | adresboek | contacten

- | ja | 500

Telefoonboek kopiëren naar andere handset: via DECT | via Bluetooth® | via LAN

ja | ja | -

Laatst gebeld | ... nummers

ja | 20

Automatisch gebruik voorkiesnummer

ja

Automatische terugbel functie in handset

ja

Spraaksturing

-

Bluetooth®2 | Mini-USB

ja | ja

Ruimtebewaking

ja

Trillen tijdens oproep

ja

SIM kaard lezer en schrijver

-

Plug-and-play installatie

ja

Wekker | afspraken

ja | ja

Agenda

ja

Gesprekken opnemen

-

Snelkiestoetsen

ja

Visuele weergave van: inkomende oproepen | gemiste oproepen

ja | ja

Display en menu
Display: numeriek | alphanumeriek | semigrafisch | grafisch

- | - | - | ja

Display: verlicht | kleur

ja | ja

Display opbouw: pixel | inch | kleuren | lijnen

TFT 128x160, 1,8'', 65000, 8

Menuopbouw met tekst | jumbo letters | pictogrammen

ja | ja | ja

NummerWeergave (CLIP1) | met foto (Picture CLIP1)

ja | ja

Aantal gemiste gesprekken met tijd en datum notatie

20

Aantal menutalen :

21

Tijdsweergave

ja

Datum weergave

ja

Bereik weergave (handset naar basisstation)

ja

Oplaad status

ja

Weergave gesprekskosten

-

Weergave gesprekstijd

ja

Display of caller’s number (CLIP1) | picture (Picture CLIP1)

ja | ja

Toestenbord functies
Aantal programmeerbare soft keys

2

Verlicht toetsenbord

ja

Kleur van verlichting

wit

Navigatietoets

ja, 5-weg

Toets voor nieuwe berichten

ja

R-toets

ja

Toetsblokkering

ja

SMS functie
SMS1 | e-mail1 | aantal tekens

ja | - | 612

Max. aantal gepersonaliseerde SMS in-boxen

4

E-mail notificatie

ja

ECO DECT
Tot 60% minder stroomverbruik3

ja

ECO Mode4

ja

ECO Mode Plus5

ja

Stroomverbruik bijna 0% bij wanneer handset in lader6

-

Beveiliging
Uitgerust met beveiligde spraak transmissie

ja

Mogelijkheden met meer dan 1 handset
Uitbreidbaar tot maximaal ... handsets

-

Selectieve interne gesprekken | walkie-talkie mode

ja | -

Intern doorverbinden van externe gesprekken

ja

Gelijktijdige gesprekken intern | extern

-|-

Extra
Garantie

2 jaar

Wandmontage

ja

Batterijen

Li-Ion-accu

Technische specificaties
Standaarden: DECT | GAP

ja | ja

Afmetingen handset (H x W x D in mm)

120,8 x 46 x 16

Afmetingen basisstation (H x W x D in mm)

-

Afmetingen lader (H x W x D in mm)

49 x 126,2 x 60,5

Beschikbare kleuren

metaal / piano zwart

SAR Value
SAR waarde van de Gigaset Handsets

< 0,1 W/kg

Accessoires

SL400A
Perfect in elk detail

SL400
Vergelijkbare
producten
SL78H
Smart Elegance

1

Afhankelijk van land / netwerk/ operator
Overzetten van contacten uit Microsoft Outlook met de Gigaset QuickSync software
Vergeleken met onze standaard draadloze telefoons
4
Voor alle aangemelde handsets – vergeleken met het gebruik zonder ECO-Modus en met onze standaard draadloze telefoons
5
Vermindert het signaal met 100% wanneer de handset niet in gebruik is of wordt opgeladen en indien alle geregistreerde handsets ECO Modus Plus
ondersteunen
6
Met slechts 1 aangemelde handset
2
3

TELEFOONS
Draadloze telefoons
Internet telefoons
Bedrade telefoons

KLANTENSERVICE
Veel gestelde vragen
Downloads
Welke handset, welke basis
Handsets aanmelden
Contact

PERS
Gigaset nieuws
Foto's en afbeeldingen
Contact

SHOP
Online shop
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