Wat betekent stralingsarm in combinatie met draadloze DECT telefoons?
Alle DECT-Telefoons met het Blauwe Engel logo hebben in Blue Eco Mode de volgende eigenschappen:
Afhankelijk van de afstand tot het Basisstation wordt alleen de sterkte van het elektromagnetische veld
gebruikt wat voor telefoneren noodzakelijk is. In ruststand worden zowel de handset als het basisstation
volledig uitgeschakeld. Er is dus in ruststand absoluut geen schadelijke straling.
De criteria van het Blauwe Engel systeem hebben de mogelijkheid, dat het zendvermogen van het
basisstation door de gebruiker
zelf ingesteld kan worden. De gebruiker kan tussen de volgende opties ter reducering van het zendvermogen
op het basisstation kiezen:
100 % (vol bereik)
45 % (beperking bereik)
20 % (kamer)
10 % (bureau)
Het ingestelde bereik is op de display zichtbaar en kan naar wens gewijzigd worden.
Hebben alle apparaten met de Blauwe Engel ook de Full ECO-modus?
Ja, alle TS-XXX DECT-telefoons met het Blauwe Engel systeem hebben ook de Full ECO-modus. In de
volledige Full ECO-modus, zendt het basisstation alleen als het nodig is, bijvoorbeeld bij het ontvangen
van een gesprek, of tijdens een gesprek of bij het inschakelen van
de handset. Het zendvermogen wordt automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de
handset.
In rust is de zender van het basisstation volledig uitgeschakeld. Blue Eco Mode houdt in dat de gebruiker zelf
het gewenste zendvermogen kan instellen op het basisstation en op elk moment wijzigen.
Specificaties:
- Energie-efficiënt en stralingsarm door Blue ECO mode
- Reductie van het zendvermogen/bereik is instelbaar op de basis naar keuze:
100 % (vol bereik)
45 % (beperking bereik)
20 % (kamer)
10 % (bureau)
- het ingestelde bereik is op de display zichtbaar en kan naar wens gewijzigd worden
- groot verlicht display met instelbaar contrast en beeld
- menugestuurd met eenvoudige symbolen
- achtergrondverlichting van de toetsen
- nummerherkenning (CLIP): zien, wie er belt (afhankelijk van provider)
- oproep met datum en tijd
- keuze uit 10 oproeptonen basis
- iconen-menu in 3 talen (Duits, Engels en Turks)
- handsfree bellen
- microfoon uitschakelbaar
- gehoorapparaat compatibel
- ruimtebewaking (babymonitor)
- wekkerfunctie
- pagingtoets
- telefoonboek voor 150 namen en nummers
- centraal telefoonboek voor 10 namen en nummers
- geheugen voor laatste 30 gemiste oproepen
- herhalen van laatste 20 gekozen nummers
- volume van belsignalen en geluidssterkte instelbaar in 5 stappen
- belsignalen uitschakelbaar
- registratie van gespreksduur
- gratis intern bellen met andere handset(s)
- signalen o.a. voor: buiten-bereik, accu-leeg
- Bereik in gebouwen: tot 50 m
- Bereik open veld: tot 300 m
- mogelijkheid gesprek doorverbinden naar andere handset(s)
- inclusief lader en 2 accu's AAA 500 mAh
- kleur: zwart/zilver

