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Opis

Gigaset Słuchawka A690HX Czarny
Producent: Siemens

Właściwości
Opis Gigaset Słuchawka A690HX Czarny  Kompatybilna z większością routerów - oferująca pełną
wszechstronnośćTechnologia cyfrowa to przyszłość telefonii. Z uwagi na to, operatorzy oraz ich klienci
przechodzą sukcesywnie na telefonię IP, która oferuje wiele korzyści takich, jak doskonała jakość połączeń w
standardzie HD, przypisanie kilku numerów do słuchawki oraz wykonywanie wielu rozmów jednocześnie.
Uniwersalna słuchawka Gigaset HX idealnie sprawdza się w tym środowisku, współpracując z routerami, a
także wykorzystując własne stacje bazowe DECT. Jest kompatybilna z wieloma routerami np. FRITZ!Box oraz
urządzeniami innych producentów. Daje więc pewność, że telefonu będziesz mógł używać nawet wtedy, gdy
wymienisz posiadany router. Głos w standardzie HD i tryb głośnomówiącyJaki sposób rozmowy telefonicznej
wybierasz? Wolisz rozmawiać w trybie cichym, bezpośrednio na słuchawce czy też w trybie głośnomówiącym,
dołączając inne osoby do rozmowy lub wykonując inne czynności? Gigaset A690HX pozwala na wybór. Bez
znaczenia, który tryb wybierzesz, zawsze będziesz korzystać z najwyższej jakości dźwięku w standardzie HD.
Różne rodzaje profili ustawień głosu powodują, że rozmowa daje wrażenie jakby rozmówca znajdował się tuż
obok, a przytłumiony głos w słuchawce jest już tylko złym wspomnieniem. Blokuj niechcianych rozmówców -
odbieraj tylko te połączenia, które chcesz odebraćJeśli masz już dość niechcianych połączeń oraz nękających
telemarketerów, można wyeliminować połączenia anonimowe lub przychodzące z określonych numerów
dodając je do czarnej listy o pojemności maksymalnie 32 wpisów. Po aktywacji, funkcja automatyczne odrzuca
połączenie z takiego numeru lub sygnalizuje je na wyświetlaczu bez aktywowania dzwonka telefonu. Numery
do czarnej listy można dodawać ręcznie lub skopiować je z historii połączeń. Można również ustawić
odpowiednie zakresy czasowe, w których telefon powinien sygnalizować lub nie połączenia przychodzące.
Ergonomiczny i intuicyjny łatwy w obsłudze telefon bezprzewodowyPierwszą rzeczą, jaką zauważasz w
słuchawce Gigaset A690HX jest jej duży, podświetlany, czarno-biały wyświetlacz graficzny. Ergonomiczna
klawiatura z podświetlanymi przyciskami i intuicyjna obsługa również przyczyniają się do większej wygody
telefonowania. Obszerna książka teleadresowa i długi czas rozmów w telefonie, na którym możesz polegaćNa
słuchawce Gigaset A690HX możesz zawsze polegać. 180 godzin w trybie czuwania oznacza, że jesteś zawsze
dostępny, a 14 godzin rozmowy to pewność, że nie ominie Cię żadna ważna informacja. Książka teleadresowa
pozwala na zapisanie do 150 numerów i nazw, tak więc wszystkie kontakty masz pod ręką. Ponadto, ostatnie
25 połączeń wraz z numerem rozmówcy oraz godziną, o której zadzwonił, pokazywane są na wyświetlaczu
telefonu, pozwalając użytkownikowi na szybkie oddzwonienie.
Komunikacja bezprzewodowa DECT
Czas czuwania (maks.) 180
Czas rozmów (maks.) 12
Wyświetlacz (telefony stacjonarne) Podświetlany
Identyfikacja numerów CLIP Tak
Podświetlana klawiatura Tak
Max. ilość słuchawek 1



Marka Gigaset

EAN 4250366857169

Kod producenta A690HX BLACK

Stan Nowy

Wybieranie połączeń Książka telefoniczna
Książka telefoniczna 150
Funkcje specjalne
Akcesoria w zestawie
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary Słuchawka: 155 x 49 x 28 mm Podstawka ładująca: 38 x 70 x 77 mm
Waga 119
Pozostałe parametry

Parametry

Zdjęcia
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