FRITZ! Fon C5

Destaques num
um relance











Telefone sem fio (DECT GAP) - perfeito com o FRITZ! Box
Suporta telefonia HD para som natural
Proteger ex works através ddaa criptografia de dados de chamadas compatíveis
com os padrões mais recentes
Recepção de feeds RSS, web rádio e podcasts
Novas teclas de volume para maior comodidade
O e-mail
mail recebido pode ser lido e respondido
Controle de servidores de mídia UPnP e di
dispositivos
spositivos Smart Home
Listas de chamadas, alarme, monitor de bebê, não perturbe
DECT Eco: rede de rádio desligada automaticamente em espera
Atualize com novas funções com o pressionar de um botão

Especificações técnicas
Características




























Telefone sem fio (padrão DECT-GAP) para Internet e telefonia fixa
Telefonia via Internet compatível com SIP, de acordo com a RFC 3261 (em
combinação com o FRITZ! Box)
Suplemento ideal para todos os modelos FRITZ! Box com uma estação base
DECT
Configuração e operação convenientes das funções FRITZ! Box no telefone:
atendedor de chamadas, alarme, desvio de chamadas, monitor para bebés,
interruptor WiFi e muito mais
Atualize com novas funções com o pressionar de um botão
Teclas de controle de volume estão localizados ao lado
Suporta telefonia HD (codec G.722 de 7 kHz) para som natural
Comunicação full hands com duplex total
Audição aberta em qualidade HD
Transmissão de voz criptografada na entrega para maior segurança
Teclado ergonômico e iluminado com botão de mensagem (MWI)
DECT Eco: rede de rádio desligada automaticamente em espera
Alcance até 300 metros no exterior e até 40 metros no interior
Tempo de conversação da bateria até 10 horas, até 12 dias em espera
Múltiplas listas telefônicas com até 300 entradas, contatos online, pesquisa
conveniente, fotos de contatos
Vários atendedores de chamadas com menus gráficos, consulta remota e
encaminhamento de e-mail
Chamada em espera, desvio de chamadas, espera, roteamento, transferência e
conferências de três partes
Configuração para números de discagem rápida, lista de chamadas e bloqueios
de chamadas, chamadas internas, CLIR e supressão do número de saída em uma
base chamada a chamada
Recepção de feeds RSS, web rádio e podcasts
O e-mail recebido pode ser lido e respondido
Controle de servidores de mídia UPnP e dispositivos Smart Home
Estação de carregamento: tempo de carga de cerca de 6 horas
Proteção contra descarga profunda
Alto-falante / microfone
Em conformidade com os padrões CE

Propriedades do dispositivo








Menus intuitivos em tela colorida de alta qualidade (180 ppi)
Display colorido: 240 x 320 pixels, 262.000 cores, alta resolução
Faça chamadas e ouça áudio via fone de ouvido
Conexão para fone de ouvido estéreo, conector de 3,5 mm; compatível com
dispositivos como o Blackberry
Saída de áudio via fone de ouvido e fones de ouvido, mono
1 bateria Li-Ion, 750 mAh, 3,7 V
Dimensões (L x A x P): aprox. 150 x 48 x 15 mm




Peso: aprox. 111 g
Tensão de alimentação da estação de carregamento: 230 V / 50 Hz

Conteúdo do pacote






FRITZ! Fon C5
Bateria
Estação para carregar
Fonte de alimentação (230 V)
Guia rápido extensivo

