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EnGenius EP-801

EnGenius EP-801

De eerste Europees goedgekeurde
draadloze telefoon met een bereik tot 4 km!*
Met de EnGenius EP-801 is het eindelijk mogelijk afstanden te overbruggen
waar standaard DECT telefoons, ook in combinatie met repeaters, het laten
afweten. Met zijn grote bereik is deze telefoon ideaal op bungalowparken,
campings, havens, agrarische bedrijven, kantoren en in fabriekshallen.
* met optionele buitenantenne
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EnGenius EP-801

Met de EnGenius EP-801 is het eindelijk mogelijk afstanden te overbruggen
waar standaard DECT telefoons, ook in combinatie met repeaters, het laten
afweten. Met zijn grote bereik is deze telefoon ideaal op bungalowparken,
campings, havens, agrarische bedrijven, kantoren en in fabriekshallen. In
stedelijk gebied haalt deze telefoon afstanden tot 1 kilometer. Bij gebruik
op open terrein zelfs tot 4 km!*
Deze afstanden zijn haalbaar doordat de EnGenius EP-801 zijn eigen
frequentieband gebruikt, 863-865MHz. Door deze eigen frequentie is er geen
hinder van andere draadloze signalen. De EnGenius EP-801 is uit te breiden
met maximaal 9 handsets. Ideaal is ook de intercomfunctie tussen basisstation
en handset en handsets onderling.
Specificaties :
* Frequentie band : 863-865 MHz
* 38 kanalen auto-scan
* Bereik met standaard basisantenne : 500 tot 1000 meter
* Bereik met buitenantenne : tot 4 kilometer op open terrein
* Handsfree bellen met het basisstation
* Uitbreidbaar tot 9 handsets
* Menubesturing handset : Engels / Duits / Frans / Italiaans / Spaans
* 2,5mm hoofdtelefoonaansluiting
* Trilalarm en 8 instelbare ringtones
* Handset met verlicht toetsenbord en display
* Telefoonboek voor 50 namen en telefoonnummers
* Instelbare Flashtijd
* FSK/DTMF nummerherkenning
* Spreektijd : 3 uur (4 tot 5 uur met optionele 1700mAh batterij)
* Standby tijd : 50 uur (80 uur met optionele 1700mAh batterij)
* Gewicht handset inclusief 1100mAh batterij : 128 gram
Verkrijgbare accessoires :
EP-801H extra handset inclusief laadadapter
EP-801-DC-PA tafellader inclusief adapter
EP-801-BAT1100 batterij Li-ion 3,7V/1100mAh
EP-801-BAT1700 batterij Li-ion 3,7V/1700mAh
EP-801-Pouch draagtas t.b.v. handset
EP-801-OUT-LLC400-10m buitenantenne inclusief 10 meter kabel
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