
 

Gigaset E49H 

Puur solide  

€ 79,95 *  
* Verkoopadviesprijs 

Deze telefoon online kopen 

Omschrijving 
Kenmerken 
Technische gegevens 

  

Highlights 

Bestand tegen schokken, spatwater en stof.  
Geavanceerde handsfree-functie met uitstekende geluidskwaliteit  
Trilstand, aansluiting voor headset en verlichte kleurendisplay.  
Betrouwbare lange standby-tijd tot 250 uur.  

Productondersteuning 

Gebruiksaanwijzing 
Compatibiliteit 

Gigaset E49H - Technische gegevens 

Geluids kwaliteit

HDSP™ ready handset¹ -

HDSP™ -



Ringtones | polyphonic | downloadbaar 5 | 10 | -

Individuele ringtone voor VIP contacten ja

Aanpasbaar handset volume ja

Headset aansluiting ja

Standaard functies

Bereik binnen huis | buiten huis 50m | 300m

Standby tijd | gespreks tijd 250 uur | 12 uur

Telefoonboek | adresboek | contacten ja | - | 150

Telefoonboek transfer ja | - | -

Laatst gebeld | ... nummers 20

Automatische terugbel functie in handset -

Spraaksturing -

Bluetooth® functie² -

Ruimte bewaking ja

Vibracall ja

SIM kaard lezer en schrijver -

Plug-and-play installatie ja

Wekker | afspraken - | ja

Agenda -

Gesprekken opnemen -

Info Screensaver -

Display: numeriek | alphanumeriek | semigrafisch | 
grafisch

- | - | - | ja

Display: verlicht | kleur ja | ja

... pixel, ... cm, ... kleuren en ... lijnen 128x128, ... , 65000, 6

Nummerweergave (CLIP) | foto (Foto CLIP) ja | -

Laatste ... gemsite gesprekken met tijd en datum notatie 30

Meertalig menu voor maximaal ... talen 19

Tijd weergave ja

Datum weergave ja

Bereik weergave (handset naar basisstation) ja

Oplaad status weergave ja

Gesprekskosten weergave -

Gesprekstijd weergave ja



Verlicht toetsenbord ja

Kleur van verlichting amber

Navigation toets ja

Bericht indicator toets ja

SMS functie

Messenger -

SMS | e-mail tot … tekens 612 | ja

Tot maximaal ... gepersonaliseerde SMS in-boxen 4

E-mail notificatie -

Tot 60% minder stroomverbruik³ ja

ECO Mode³ ja

ECO Mode Plus**** tot 100% vermindering in 
stroomverbruik tussen het basisstation en alle 
aangesloten handsets

ja

Stroomverbruik bijna 0% bij wanneer handset in lader* ja

Mogelijkheden met meer dan 1 handset

uitbreidbaar tot maximaal ... handsets 6

Selectieve interne gesprekken | walkie-talkie mode ja | -

Intern doorschakelen van externe gesprekken ja

Gelijktijdige gesprekken intern | extern 1 | 1

Functies van geïntegreerd antwoordapparaat

Spraak besturing -

Opname tijd tot … min. | berichten afluisteren vanaf buiten 
huis

-

Voorgedefineerde | individuele meldteksten -

Tot maximaal ... mailboxen | PIN-beschermd -

Datum en tijd vermelding -

Op tijd regelbaar widdelen tussen voorgedefineerde en 
individuele meldteksten

-

Bescherming van berichten tegen stroomuitval -

Muurbevestiging ja

Batterijen 2xAAA

Technische specificaties

Standaarden DECT | GAP ja | ja



 

 

Gerelateerde producten 

Gigaset E490  

Disclaimer 
Wijzigingen in techniek en design voorbehouden. Levering zolang de voorraad strekt. De productnamen op deze site zijn merknamen of 
geregistreerde merknamen van de desbetreffende eigenaren. 

© 2009 © Gigaset Communications Nederland B.V. Gigaset Communications Nederland B.V. is a trademark licensee of Siemens AG. - Over 
Siemens / Privacy / Gebruiksvoorwaarden 

Afmetingen lader (H x W x D in mm) 39x80x94

Beschikbare kleuren 1: Zwart/Grijs

¹ afhankelijk van netwerk provider ¹ afhankelijk van netwerk provider

² Overzetten van contacten uit Microsoft® Outlook® via 
Gigaset QuickSync

² Overzetten van contacten uit Microsoft® Outlook® via 
Gigaset QuickSync

³ In vergelijking met onze conventionele draadloze 
telefoons

³ In vergelijking met onze conventionele draadloze telefoons

* Met 1 aangemelde handset * Met 1 aangemelde handset


