FRITZ!Fon C5

Highlights in een oogopslag
•

Draadloze telefoon (DECT-GAP) – perfect met FRITZ!Box

•

Ondersteunt HD-telefonie voor een natuurlijk klankbeeld

•

Direct uit de doos veilig dankzij normconforme versleuteling van de gespreksgegevens

•

Nieuwe volumeknoppen voor meer comfort

•

RSS-feeds, internetradio en podcasts ontvangen

•

Inkomende e-mails lezen en beantwoorden

•

Besturing van UPnP-mediaservers en Smart-Home-apparaten

•

Oproeplijsten, wekkerfunctie, babyfoon, rinkelblokkering

•

DECT-eco: automatische uitschakeling van het draadloze signaal in stand-by

•

Update met nieuwe functies eenvoudig via toetsen

Technische gegevens
Features (* features alleen i.c.m. met AVM Fritz-Box)
•

Draadloze telefoon (standaard DECT-GAP) voor telefonie via internet en vaste lijn

•

SIP-conforme internettelefonie volgens RFC 3261 (in combinatie met FRITZ!Box)

•

Optimale aanvulling voor alle FRITZ!Box-modellen met DECT-basisstation

•

Comfortabele inrichting en bediening van FRITZ!Box-functies op het handtoestel:
antwoordapparaat, wekkerfunctie, doorschakelen, babyfoon, WiFi in-/uitschakelen e.a. *

•

Update met nieuwe functies uiterst eenvoudig via toetsen *

•

Ondersteunt HD-telefonie (7-kHz-codec G.722) voor een natuurlijk geluid

•

Full-duplex handsfree-functie

•

Luidspreker in HD-kwaliteit

•

Direct uit de doos veilig door versleutelde spraakoverdracht *

•

Ergonomisch, verlicht toetsenbord met berichtentoets (MWI) *

•

DECT-eco: automatische uitschakeling van het draadloze signaal in stand-by

•

Bereik van tot 300 meter buiten en tot 40 meter in gebouwen

•

Tot 10 uur gespreksduur, tot 12 dagen stand-by

•

Meerdere telefoonboeken met tot 300 contacten, online-telefoonboek, comfortabel zoeken,
contactfoto *

•

Meerdere antwoordapparaten met grafische menu's, beluisteren op afstand en doorsturen
per e-mail *

•

Aankloppen, doorschakelen, wachtstand, wisselgesprek (call waiting), doorverbinden en
driegesprek *

•

Snelkiezen, oproepenlijst en nummerblokkering aanmaken, interne oproep, CLIR en
onderdrukking nummerweergave per verbinding *

•

RSS-feeds, internetradio en podcasts ontvangen *

•

Inkomende e-mails lezen en beantwoorden *

•

Besturing van UPnP-mediaservers en Smart-Home-apparaten *

•

Opladen via laadstation: laadtijd ca. 6 uur

•

Beveiliging tegen volledig ontladen

•

Luidspreker/microfoon

Apparaateigenschappen
•

Overzichtelijke menu's op een hoogwaardig kleurendisplay (180 ppi)

•

Kleurendisplay: 240 x 320 pixel, 262.000 kleuren, hoge resolutie

•

Telefoneren en audio beluisteren met een headset

•

Aansluiting voor (stereo-) headset; 3,5-mm plug

•

Audio-weergave via headset en koptelefoon, mono

•

1 Li-Ion-accu; 750 mAh; 3,7 V

•

Afmetingen (B x H x D): ca. 48 x 150 x 15 mm

•

Gewicht: ca. 111 g (inclusief accu)

•

Bedrijfsspanning van het laadstation: 230 volt / 50 Hz

Omvang van de levering
•

FRITZ!Fon C5

•

Accupack

•

Laadstation

•

Stroomadapter voor aansluiting op het 230 volt-stroomnet

•

Korte handleiding

