
  

  

  

  

  עם שלוחה נוספת בעבריתטלפון אלחוטי דיגיטלי 
  FS6515A-2  Vtechדגם: 

  

  

  

  

  

  

  
 

, תמיכה בעברית, רוסית, ואנגלית ,מסך גדול , מקשים מוארים ,  DECT זוגי טלפון אלחוטי
  שמות ומספרים . 50ספיקר חזק ספר טלפונים עד 

יחות בין השלוחות האלחוטיות, , אינטרקום והעברת שמנגינות פוליפוניותצלצולים ו סוגי 10
  שיחה מזוהה ושיחה מזוהה ממתינה.שלוחות אלחוטיות וקו חוץ, צג  2שיחת ועידה בין 

 
  שפות: עברית, אנגלית ורוסית 3 –תפריט וספר טלפונים ב 
  תומךGAP 
  בזמן שיחה המכשיר מתאים את עוצמת השידור בהתאם למרחק מהבסיס ומבטיח  –לסביבה ידידותי

 דור מינימאלית, לחסכון בסוללה ולשמירה על הסביבה.והפחתת הקרינה .עוצמת שי
  מטר בשטח פתוח (בכפוף לתנאים הסביבתיים) 300מטר בתוך הבית,  50טווח קליטה משופר של עד 
  (ספיקר) המאפשר שיחה ללא החזקת הטלפון בידיים דיבורית 
 אפשרות נעילת מקשים 

  

  ספותנו שלוחות אלחוטיות 3אפשרות חיבור עד 
  הגדרת מצב חסכון- ECO 
  תומךGAP 
 (למניעת גניבת שיחות) הצפנת שידוד בבסיס ובנייד 
  מטר בשטח פתוח (בכפוף לתנאים הסביבתיים) 300מטר בתוך הבית,  50טווח קליטה משופר של עד 
 שיטת חיוג: צלילים / מתקפים 
 לבן/ירוק לימון, לבן/ורוד ,צבעים: לבן/שחור, לבן.אפור  

    



  

  

  

  ית:שלוחה אלחוט
 *צג שיחה מזוהה ושיחה מזוהה ממתינה 
  ענבר(צבע ואר מצג(  
 תצוגת תאריך, שעה ומשך זמן שיחה  
  דיבורית 
 חיווי לתא קולי *  
  שמות ומספרים 50ספר טלפונים עד  
 שיחות נכנסות אחרונות* 20 -זיכרון ל 
  גוימספרים אחרונים שחו 10 -חוזר לחיוג  
  חיוג חוזרמ/ שיחות מזוהות מרשומות אפשרות לשמירת מספר טלפון* 
 ("כל השיחות"ת "ש. שלא נענו") חיפוש לפי קטגוריה  
  שלוחות אלחוטיות וקו חוץ 2שיחת ועידה בין 
 אינטרקום והעברת שיחות בין השלוחות האלחוטיות  
  רמות 5 –כיוון עוצמת הדיבורית/השמע  
 10  פוליפונים) 5רגיל,  5ומנגינות (סוגי צלצולים 
 גי צלצול שונים לשיחות פנים ושיחות חוץאפשרות בחירת סו 
 אפשרות הגדרות של: צלילי המקשים, סוללה נמוכה והימצאות מחוץ לטווח הקליטה 
  כיבוי +( רמות 5 –כיוון עוצמת הצלצול( 
 אפשרות נעילת מקשים 
  הפעלה / כיבוי יחידת הנייד)ON/OFF( 
 (מופעל / כבוי) מענה אוטומטי 
 שעון מעורר 
 100( איתות אפשרות כיוון זמןms/300ms/600ms( 
 חיוג מקדים  
 "תכונת "השתק 
 נורית טעינה 
 כרזה בצג השלוחה האלחוטית  
 התראה במצב של סוללות נמוך 
 התראה במצב של יציאה מטווח קליטה  
  שעות המתנה 100שעות דיבור/ 10עד 
 4 נטענות סוללות X AAA NiMH  לשנות  

  בסיס:
 לחיץ כריזה לאיתור השלוחה האלחוטית  
 ת טעינה לשלוחה האלחוטית עריס  

  
  
  
  



  

  

  

  
  

 תאור מוצר מק'ט
FS6515-2A Green טלפון אלחוטי עם שלוחה ויטק ירוק 
FS6515-2A Pink טלפון אלחוטי עם שלוחה ורוד 

FS6515-2A Silver 
טלפון אלחוטי עם שלוחה ויטק 

 כסוף
  
  
  וט כגון בזק/ה בהזמנת השרות והפעלתו ע"י הספק המקומי תמותנשיחה מזוהה *


