Relation 2

Telefon z močnim ojačanjem, indukcijsko zanko in svetlobnim
indikatorjem

Opis
Relation 2 je telefon z močnim ojačanjem, vgrajeno
indukcijsko zanko in visoko kvalitetnim, naravnim zvokom,
brez popačenja in hreščanja. Telefon je zasnovan tako, da je
uporabniku prijazen, ima visoko kvaliteten zvok in moderno
obliko.
Relation 2 je v osnovni namenjen ljudem z izgubo sluha, saj
ima vgrajeno indukcijsko zanko ter izredno ojačan in
kvaliteten zvok. Vsebuje tudi svetlobni indikator, ki
samodejno utripa ob zvonenju telefona.

Dobavitelj za Slovenijo:

Indukcijska zanka eliminira ves hrup in motnje iz ozadja ter
pri uporabniku slušnih aparatov odpravi težave s povratnim
učinkom (piskanjem), ko je med klicanjem v slušnih
aparatih aktiviran program za indukcijsko zanko.
V splošnem pa je Relation 2 zasnovan kot običajen
stacionarni telefon, katerega lahko uporabljajo vsi družinski
člani, saj bodo s kvaliteto zvoka zadovoljni prav vsi.

Info telefon: 059 044 055
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Relation 2

Funkcije

Specifikacije
			

Gumb za ojačanje
Gumb za ojačanje dodatno poviša glasnost zvoka.
Kompatibilnost s slušnimi aparati
Relation 2 ima vgrajeno indukcijsko zanko.
Prikaz telefonske številke (CLIP)
Omogoča, da vidite telefonsko številko, še preden se oglasite. Prikaz
telefonske številke je mogoč le, če to funkcijo omogoča vaša telefonska
linija. To lahko preverite pri vašem telefonskem operaterju.
Prikaz neodgovorjenih klicev
Neodgovorjeni klici bodo prikazani na zaslonu telefona. Telefon
prikazuje zadnjih 20 klicev.
Prostoročno klicanje (zvočnik)
Telefon ima vgrajen zvočnik in mikrofon katera vam omogočata
prostoročno klicanje, brez uporabe slušalke.
12 jezikov
Telefon omogoča izbiro med 12 jeziki v katerih se bo prikazal meni na
zaslonu: danski, angleški, nemški, francoski, nizozemski, norveški,
švedski, finski, madžarski, polski, italijanski in španski jezik.
PIN koda
Nastavitve in podatke kot so telefonski imenik, nastavitve zvoka in
zvonenja lahko zaščitite oz. zaklenete z uporabo PIN kode.
Ponastavitev
Telefon lahko ponastavite na tovarniške nastavitve.
Baterijsko napajanje v primeru izpada električne energije
V primeru, da so v telefonu vstavljene baterije, bo ta deloval in
shranjeval podatke (telefonski imenik, nastavitve zvoka ipd.), kljub
izpadu električne energije. Telefon potrebuje 4xAA baterije, ima pa tudi
indikator za prazne baterije.

Prilagodljiva
Da
		
Za slušalke

Za slušalke z mikrofonom
AUX izhod
Namenjena zunanjim napravam kot je

3.5mm vtičnica:

vibrajoča blazina proizvajalca Phonic Ear

Telefonski imenik/spomin
Tipke za hitro klicanje:

4 nastavljive tipke za hitro klicanje

Telefonski imenik:

50 številk in imen

			

Shrani zadnjih 10 številk
Shrani zadnjih 20 številk
Shrani zadnjih 20 številk

					
			
Melodije:

4 različni nivoji glasnosti
(4 stopnja = zelo glasno zvonenje)
16 različnih melodij zvonenja

			

3 različni nivoji
Vgrajena v telefon

			
			

prikazom številk, črk in simbolov.
1.5 V AA baterija (potrebne so 4 baterije)
178 x 210 x 96 mm

			

900 g

Dodatki za telefon Relation 2

1 x Alkalna
1.5 V AA baterija
(za telefon so
potrebne 4
baterije)

Eksterna
vibrajoča blazina

Slušalka

Kabel za slušalko

Napajalni adapter vključuje EU in UK
nastavke

