Solidní konstrukce, praktická funkčnost a jasný design z modelu
Gigaset A420 činí hodnotnou volbu.
A420/A420 se záznamníkem

Hledáte-li jednoduchý, stabilní telefon, který by pokryl vaše každodenní
telefonické potřeby, pak je Gigaset A420 optimální volbou. Jeho velký, podsvícený
displej má vysoký kontrast pro snadné čtení a navigaci. Všechny důležité kontakty
můžete mít na dosah během vteřin díky telefonnímu seznamu až na 100 jmen a
čísel. Hovory vás zastihnou v absolutní čistotě, a to i v režimu handsfree,
TM
prostřednictvím vynikající kvality zvuku HSP . Gigaset A420 je vybaven režimem
ECO Plus, aby vaše domácí prostředí zůstalo i nadále šetrné vůči životnímu
prostředí.
PODSVÍCENÝ
DISPLEJ

DOBA HOVORŮ HANDSFREE
20 HODIN
Zvuk a síla
Do modelu Gigaset A420 byla zabudována také
Hlavní body:
technologie vynikajícího zvuku HSPTM, aby byly
zajištěny jasné konverzace, a to i v režimu handsfree.
• 1,8“ velký, podsvícený displej s vysokým
Nikdy se nemusíte obávat o životnost baterie
kontrastem
telefonu, neboť Gigaset A420 nabízí dobu hovorů
• Telefonní seznam až na 100 záznamů
TM
dlouhou až 20 hodin a pohotovostní dobu dlouhou až
• Vynikající kvalita zvuku HSP , i v režimu
240 hodin.
handsfree

•
•
•
•
•
•
•

TELEFONNÍ SEZNAM
100 ZÁZNAMŮ

Doba hovorů/pohotovostní doba až 20/240
hodin
Přepínač den/noc volitelně vypne vyzvánění
sluchátka
Displej a klávesa signalizují zmeškané hovory
Opětovné vytáčení posledních 10 čísel jedním
kliknutím
Ztišení anonymních hovorů
Rozšiřitelný až na 4 sluchátka
Režim ECO Plus bez radiace6

Volání bez námahy
Gigaset A420 byl navržen tak, abyste měli při volání
pohodlí. Proto jeho 1,8“ velký, podsvícený displej září
bílým světlem a má vysoký kontrast – aby bylo čtení a
navigování v menu bez problémů.

Personalizované pohodlí
Gigaset A420 vám umožní uložit až 100 jmen a čísel
v telefonnímseznamu pro rychlé a snadné volání.
Přepínač den/noc vám dovoluje vypnout vyzvánění
sluchátka, pokud chcete mít nerušený spánek. Ztišení
anonymních hovorů volitelně vypíná vyzvánění
telefonu u neidentifikovaných volajících.
Účinné funkce
Gigaset A420 zobrazuje zmeškané hovory na svém
podsvíceném displeji. Také má klávesový signál, který
vás o zmeškaném hovoru ihned informuje. Chcete
pokračovat v předcházející konverzaci? Využijte
funkce opětovného vytáčení modelu Gigaset A420 –
jedním kliknutím můžete znovu vytočit posledních 10
zadaných čísel.

A420
Čistá funkčnost
Technická data
Kvalita zvuku

•
•
•
•

HSPTM pro vynikající kvalitu zvuku
Pohodlný režim handsfree
20 polyfonních vyzváněcích melodií
Nastavitelná hlasitost sluchátka

ECO DECT

•
•

•
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Zásadní funkce telefonování
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dosah 50 m uvnitř
Dosah 300 m na volném prostranství
Pohotovostní doba 240 h
Doba hovorů až 20 h
Telefonní seznam na 100 záznamů
Přenos telefonního seznamu přes DECT
Seznam posledních 10 vytočených čísel
Instalace plug & play
Funkce tísňového volání

Funkce displeje a menu

•
•
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Podsvícený grafický černobílý displej
Rozlišení 96 x 64 pixelů, 1,8“, 3 řádky
Snadno ovladatelné textové menu sobřím
fontem a ikonami
Zobrazení čísla volajícího (CLIP1)
Seznam posledních 25 zmeškaných hovorů
s časem a datem
Vícejazyčné menu až ve 24 jazycích
Zobrazení času
Zobrazení data
Zobrazení dosahu (sluchátka k základně)
Zobrazení stavu nabití
Zobrazení doby trvání hovoru

Funkce klávesnice

•
•
•

Jantarově podsvícená klávesnice
Navigační klávesa
Klávesa indikující vzkazy

Až o 60 % nižší spotřeba energie2
Režim ECO pro snížení vysílacího výkonu základny
o 80 %3
Režim ECO Plus bez radiace6
Vysílací výkon téměř na nule, je-li sluchátko
v základně4

Zabezpečení
•

Vybaven kryptováním přenosu řeči

Příslušenství

•
•
•

Kompatibilní se sluchátky Gigaset5
Kompatibilní s repeaterem Gigaset
Kompatibilní se sponou Gigaset L410 přes GAP

Funkce s více než jedním sluchátkem
•
•
•
•

Rozšiřitelný až na 4 sluchátka
Selektivní interní hovory
Interní přenos externích hovorů
Až 1 interní a externí hovor zároveň

Další
•
•
•

2letá záruka
Připevnitelný na zeď
2x AAA baterie

Technická data
•
•
•
•
•
1

Standardy DECT & GAP
Rozměry sluchátka: 156 x 48 x 28 mm
Rozměry základny: 56 x 94 x 90 mm
Rozměry nabíječky: 40 x 71 x 74 mm
Dostupný v černé barvě

Závisí na zemi, síti, operátorovi
Ve srovnání s našimi tradičními bezšňůrovými telefony
3
Pro všechna přihlášená sluchátka – ve srovnání se situací, kdy
režim ECO není aktivován, a našimi tradičními bezšňůrovými
telefony
4
Pouze s 1 přihlášeným sluchátkem
5
A ostatní sluchátka kompatibilní s GAP
6
Vysílací výkon DECT se vypne, je-li sluchátko v nečinnosti –
podporují-li všechna sluchátka režim ECO Plus.
2

