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Link do produktu: https://sklep.halonet.pl/gigaset-c550ip-p-13.html

Gigaset C550IP
Cena

319,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu

Bezprzewodowy i wolny od promieniowania: Twój telefon jest przyjazny dla środowiska!

Telefony bezprzewodowe Gigaset są praktyczne, ale także przyjazne dla środowiska. To zasługa technologii ECO DECT, w
którą wyposażone są słuchawki Gigaset COMFORT 550. Ale co dokładnie oznacza ECO DECT? W trybie czuwania telefony są
wolne od promieniowania, nawet jeśli używasz kilku słuchawek, pod warunkiem, że baza i wszystkie podłączone słuchawki
obsługują technologię ECO DECT. Podczas połączenia siła transmisji automatycznie dostosowuje się do odległości między
słuchawką a bazą. Oznacza to, że im mniejsza odległość pomiędzy bazą a słuchawką Gigaset COMFORT 550, tym słabsze
promieniowanie. Aby wykorzystać maksymalny zasięg DECT, można w każdej chwili wyłączyć tryb ECO DECT.

Specyfikacje

Funkcje ogólne
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Połączenie Analogowe

Numery telefonu (analogowe): 1

Liczba równoległych rozmów (analogowe): 1

Standardy DECT: DECT, GAP, CAT iq 2.0 (słuchawka), CAT iq 2.1 (słuchawka)

Złącze do zestawu słuchawkowego 3,5 mm

ECO DECT
Automatyczna redukcja mocy nadawania, brak emisji w trybie czuwania, niskie zużycie baterii

Funkcje dodatkowe

Czas czuwania do (h): 320

Czas rozmowy do (h): 17

Liczba wpisów książki adresowej (imię, nazwisko, 3 numery, przypomnienie o spotkaniu, dźwięki): 200

Indywidualne dźwięki dzwonka dla wpisów VIP: Tak

Monitoring pomieszczenia (niania elektroniczna)
Bezpośrednie wybieranie numeru (Babycall): Tak

Kalendarz: Tak

Funkcja alarmu: Tak
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Sygnalizacja utraty zasięgu: Tak

Funkcja SMS: Tak

Call block function: Tak

Blacklist (number of entries): 150

Zawieszanie połaczeń anonimowych: Połączenia bez CLIP są sygnalizowane tylko wizualnie: Tak

Day / night mode: Czasowe wyłaczenie dźwięków dzwonka na słuchawce: Tak

Optyczna sygnalizacja połączeń (podświetlany ekran), migający przycisk nawiązywania połączenia

Liczba obsługiwanych słuchawek: 6

Bezpłatne połączenia wewnętrzne: Tak

Transfer książki telefonicznej/adresowej przez DECT (ze słuchawki do słuchawki): Tak

Wewnętrzne przekazywanie połączeń zewnętrznych, połączenia konferencyjne, połączenia zwrotne: Tak

Funkcje dźwięku

Tryb głośnomówiący
Komfortowy tryb głośnomówiący (jakość trybu pełnodupleksowego)

Tryb głośnomówiący w słuchawce / stacji bazowej
Słuchawce
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Regulowana głośność: Za pomocą menu

Liczba melodii dzwonka: 18

Funkcje wyświetlacza

Typ wyświetlacza: Wyświetlacz kolorowy (pełna gama kolorów)

Wymiary (wys. × szer. mm): 44 x 35

Przekątna (cale): 2.2

Rozdzielczość (piksele): 220 x 176

Duża czcionka: Tak

Prezentacja abonenta: Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP)

Lista ostatnich (liczba) nieodebranych połączeń z podaniem daty i godziny: 20

Lista (liczba) połączeń wychodzących z podaniem daty i godziny: 20

Lista (liczba) połączeń przychodzących z podaniem daty i godziny: 20

Lista (liczba) połączeń każdego rodzaju z podaniem daty i godziny: 60

Menu w wielu językach (wiele języków wyświetlania): Tak

Wyświetlanie czasu / daty: Tak

Liczba wersji językowych: 26 (polski)
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Funkcje klawiatury

Podświetlana klawiatura: Tak

Łatwa obsługa za pomocą przycisku funkcyjnego: Tak

Przycisk wiadomości: Tak

Wymiary / Dane techniczne

Słuchawka, wys. × szer. × gł. w mm: 161 x 52 x 26

Słuchawka, waga z akumulatorem w g: 115

Stacja bazowa, wys. × szer. × gł. w mm: 46 x 84 x 104

Stacja bazowa, waga w g: 76

Podstawka ładująca, wys. × szer. × gł. w mm: 35 x 64 x 63

Podstawka ładująca, waga w g: 27

Akumulator: 2 x NiMH AAA
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