PowerTel 702
Draadloze telefoonset met handsfree en
extra functies voor het beter horen en zien
FUNCTIES HANDSET:
■ Extra groot lcd-scherm met puntenmatrix en twee
segmenten, 27x72 dot (één segment letters en cijfers, één
segment symbolen) met achtergrondverlichting
■ Uitmuntende klankweergave (> 1,5% vervorming)
■ Ontvangstvolume aan hoorn instelbaar tot max. 40 dB
■ Compatibel met hoortoestellen ( T-stand)
■ Extra luide, instelbare beltoon tot 90 dB
■ Handsfree spreken op de handset
■ Hoorn met volumeregelaar (hoge/lage tonen)
■ Weergave van telefoonnummers (CLIP) met opslag van de
30 laatst binnengekomen nummers
■ Telefoonboek voor max. 200 nummers en namen.
■ 9 verschillende beltonen op handset (incl. 5 polyfone)
■ Weergave in 6 talen (D, GB, F, I, E, NL)
■ Alarmfunctie/wekker
■ Tot 100 uur in stand-by
■ Tot 10 uur ononderbroken bellen
■ 3 Snelkeuze toetsen.
■Extra
DECT-GAP-norm
heldere led-lampjesvoor gebruik met max. 4 handsets per
basisstation, direct gebruiksklaar met twee handsets
FUNCTIES BASISSTATION:
■ Paging-functie (zoeken van de handset)
■ 9 verschillende beltonen op basisstation
■ Volume aan het basisstation instelbaar in 5 niveaus plus "Uit"
BIJZONDERE FUNCTIES:
■ Toets voor ontvangstversterker op hoorn
■ Opslag van 2 individuele audio-instellingen (toon en volume)
■ Extra heldere led-lampjes geven binnenkomende oproep
weer
■ Volume van handsfree bellen extra hoog instelbaar
■ Aansluiting voor headset op handset
■ Aansluiting op handset voor inductie-hoorversterker
(Inductielus)
■ Aansluiting op basisstation voor tril-alarm
■ Gratis interne gesprekken, doorverbinding, driewegse
conferentiegesprekken
INHOUD:
■ 1x basisstation
2x adapter
■ 2x handset
1x telefoonaansluitkabel
■ 1x handleiding
1x laadstation
■ 2x riemklemmen
■ 6x oplaadbare AAA 1,2 V 750 mAh NiMH batterijen
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Extra heldere led-lampjes
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