ASCOM d43 klíčové vlastnosti
• širokopásmové audio, vysoká hlasová kvalita

• místní telefonní seznam na 250 záznamů

• 18 jazyků menu + 1 volitelný

• podsvícený barevný TFT displej

•

• standardní konektor pro náhlavní soupravu

• snadná registrace

• dynamický výstupní výkon

• manuální/automatický zámek klávesnice

• centralizovaná správa

• hlasité volání

• až 5 pohotovostních čísel

• výpis volání pro posledních 25 čísel

• vibrace

• centrální telefonní seznam

• velký podsvícený displej

ASCOM d43
Rozměry: 137 x 52 x 21.5 mm.
Hmotnost (včetně baterie a clipu): 114g.
Displej: 1,8”. 28x35mm.

Zvuky
vyzvánění: volitelné v 8 stupních
sluchátko: volitelné v 8 stupních po 3dB.
max. hlasitost vyzvánění: 88 dBA @ 10 cm.
hlasité volání

Uživatelské rozhraní
podsvícený barevný displej s LED podsvícením
262K individuálních barev.
indikátor: Zvuk indikující příchozí hovor a režim
nabíjení.
vibrace: příchozí volání.
klávesnice: 3 programovatelné klávesy,
čtyřcestná navigační klávesa, tlačítko pro příjem
hovoru a zavěšení/vypnutí a zapnutí, numerická
klávesnice a ovládání hlasitosti

Telefonování
Bezpečnost a šifrování
zvonění: 14 zvuků vyzvánění, vibrace
plná podpora DECT Security EN300 444 ft N35
vyzvednutí hovoru: tlačítkem nebo automaticky
výpis volání: 25 přijatých, uskutečněných a
zmeškaných s informací o čase.
až 5 pohotovostních čísel: okamžitá volba bez
nutnosti odemknout klávesnici

Jazyky
18 jazyků menu: Czech, Danish, Dutch, English,
Finnish, French, German, Greek, Hungarian,
Italian, Norwegian, Polish, Portuguese
(Brazilian), Russian, Slovakian, Spanish,
Swedish and Turkish + 1 volitelný.

Zprávy
maximální délka: 12 znaků
paměť: 0 záznamů

Baterie
typ: Li-Ion.
doba hovoru: 16 hodin v optimálním případě.
pohotovostní doba: 180 hodin v optimálním
případě.
doba nabíjení: < 4 hodiny.
nabíjecí/vybíjecí cykly: cykly: >=65% kapacity
zbývá po 500 plných nabití/vybití.

Rádio
detekce DECT protokolu: Automatická

Prostředí
provozní teplota: 0°C to +40°C.
skladovací teplota 1: -20°C to +60°C.
krytí: IP40, IEC EN60529.
odolnost elektromagnetickým polím: 3V/m
EN61000-4-3.
odolnost ESD: 4 kV kontaktní výboj,
8 kV vzdušný výboj (EN61000-4-2).
volný pád, standardní produkt: IEC 60068-2-32
postup 1, pád12 krát z výšky 1 metru.

Konektory
multifunkční konektor pro nabíjení baterie,

při registraci do systému.
Frekvenční rozsah: EU (1880-1900 MHz), US
(1920-1930 MHz), L A (1910-1930 MHz), BR
(1910-1920 MHz), ostatní(1900-1920 MHz).
modulace: GFSK.
kanálový rozestup: 1.728 MHz.
anténa: vnitřní. citlivost: -93 dBm.
rádiový výkon: EU 250 mW, US 100 mW.
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Skladování Li-Ion baterií ve vysoké teplotě může výrazně a trvale snížit kapacitu.

Telefonní seznam
centrální: nelimitovaný počet záznamů.
: 1000 záznamů.
místní: 250 záznamů.
možnost přiřadit vyzvánění ke každému
kontaktu

standardní 3.5 mm konektor náhlavní soupravy.
Kompatibilita
kompatibilita k EU, US, Canadian and Australian
standardům - viz popis v datasheetu.
Příslušenství
v přehledu příslušenství.

