DECT
GDC-400/450H

GDC-400H har alla tänkbara funktioner för trådlös
telefoni. Du kan röra dig fritt över företaget och alltid
vara kontaktbar.
Telefonerna är utrustade med en stor och tydlig färgdisplay, där man enkelt via navigeringsknapp kommer åt alla funktioner och inställningar. I telefonens
display får du all nödvändig information. Du ser vem
som ringer, om du har fått röstmeddelande, aktuell
tid och datum m.m. Telefonen har även vibrator och
möjlighet till headset med svarsknapp.

GDC-450H har en robust konstruktion som gör den
lämplig för de flesta arbetsmiljöer. Den är utformad
för att stå emot smuts och stötar i en hård arbetsmiljö.
GDC-450H är ett perfekt val för dig som t ex arbetar
i fabrik, på hotell eller sjukhus eller i någon annan
miljö där människor rör sig mycket och behöver kunna nå varandra snabbt via en enkel knapptryckning.
Telefonen har dessutom repskyddat glas och knappar
med laserskuret tryck.

Funktioner

GDC-400H

Knapplås			
Samtalslogg			
Automatisk svar		
Tyst läge			
Telefonbok med namn		
Klocka			
Alarm				
Fördefinierade linjekoder
Direktanrop till fast nummer
Ringsignal i headset		
Inloggad i flera system
Automatisk val av bästa system
Språk i apparatmenyer		
				
				
Ignorera samtal 		
Täckningsmätning (Cell Toll)
Täckningsmätning (Site Survey)

Ja			
Ja			
Ja			
Ja			
Ja (60 poster)		
Ja			
Ja			
Ja (4 st)			
Ja			
Nej			
Ja (4) 			
Ja			
Engelska, Italienska,
Ryska, Spanska och
Svenska			
Ja			
Ja			
Ja			

CT kan lyfta och lägga på luren Ja			

Hårdvara
			
GDC-400H
GDC-450H
Display						
Storlek			
1.5 tum		
1.5 tum		
Typ			
Färg/STN
Färg/STN
Bakgrundsbelysning
Ja		
Ja		
Repskyddat glas		
Nej		
Ja
Knappar					
Softkeys/Navigering
Ja/Ja		
Ja/Ja 		
Bakgrundsbelysning
Ja		
Ja		
Ringsignaler				
Flerstämmiga		
Ja		
Ja 		
Antal interna/externa
9/9		
9/9		
Batterier			
			
Stand-by		
150 timmar
150 timmar
Samtal		
15 timmar
20 timmar
Typ			
2 x NiMH AAA 1 x Special
Effekt			
1,2V/920mA
3,7V/920mA
Övrigt 		
			
Stöttålig			
Nej		
Ja		
Vibrator			
Ja		
Ja
Påringningslampa
Ja		
Ja		
DECT-protokoll
GAP/LG DECT
GAP/LG DECT
Uppgraderingsbar
Ja (USB)		
Ja (USB)		
Vikt			
Storlek			

• Modern design med en stor och
tydlig färgdisplay.
• Full integration mot LDK, IPLDK
och iPECS.
• 15 timmars taltid och 150
timmars standby.

			

GDC-450H
• Robust konstruktion, utformad för
att stå emot smuts och stötar i en
hård arbetsmiljö.
• Gränssnitt och funktioner är
identiska med GDC-400H.
• Repskyddat glas och knappar
med laserskuret tryck.
• Full integration mot LDK, IPLDK
och iPECS.
• 20 timmars taltid och 150
timmars standby.

Tillbehör
Bälteshållare
Batteriladdare

Ja (ingår)
		
Ja (ingår)			

Headset
Ja (tillval)			
Headset med svarsknapp Ja (tillval)
		

Din återförsäljare!

92g		
118g
47x129x24 mm 142x52x20 mm
Generalagent för Ericsson-LG
i Sverige och Baltikum
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