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Gigaset E310
Łatwy w użyciu, ergonomiczny telefon z
czytelnym wyświetlaczem i wygodną
klawiaturą
Interfejs:
Standardy:
Kolor:
Konfiguracja:
Słuchawki:

a/b (RJ11)
DECT, GAP
Szary
1 linia analogowa (PSTN)
Możliwość zalogowania 4 słuchawek

Jakość dźwięku
 Technologia HSP™ (High Sound Performance)
 Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku,
uruchamiany podświetlanym przyciskiem, z regulowaną
głośnością (5 stopni)
 Współpraca z aparatami słuchowymi
 Regulowana głośność słuchawki (5 stopni głośności + 1 supergłośny)
 Dodatkowe zwiększenie głośności w trakcie rozmowy
 Wybór profilu dźwięku (niski/wysoki)
 Regulowana głośność dzwonka (5 stopni), z możliwością
wyłączenia (długim przyciśnięciem „*”)
 20 melodii dzwonka
 Tony serwisowe (potwierdzenie naciśnięcia przycisku oraz
niski stan naładowania akumulatora)

Wygoda – podstawowe informacje
Zasięg
 Zasięg w pomieszczeniach:
 Zasięg na zewnątrz:

do 50 metrów
do 300 metrów

Czas działania
 Czas rozmów:
 Czas gotowości:

do 20 godzin
do 220 godzin

Książka telefoniczna oraz wybieranie numerów
 Książka telefoniczna do 120 numerów z opisem
 Wybieranie numeru z możliwością korekcji przed
zestawieniem połączenia
 Powiększona czcionka wyświetlacza
 Lista ponownego wybierania z pamięcią 10 numerów
(możliwość bezpośredniego dzwonienia na numery z listy)
 Szybkie wybieranie numerów przyciskami 2-9, 0
 Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)
 Programowana długość czasu Flash
 Automatyczna obsługa prefiksów

Kluczowe funkcje
 Duże, wygodne i podświetlane przyciski klawiatury
 Przetłoczenia na bokach słuchawki zapobiegające
wyślizgiwaniu się z ręki
 Doskonała jakość dźwięku dzięki technologii HSP, współpraca
z aparatami słuchowymi, wybór profili dźwięku oraz możliwość
dodatkowego zwiększenia głośności w trakcie rozmowy
 Długi czas rozmowy/czuwania: odpowiednio 20/220 godzin
 Podświetlany, kontrastowy wyświetlacz monochromatyczny
o przekątnej 1,8”
 Książka telefoniczna do 120 wpisów
Odbieranie połączeń
 Identyfikacja abonenta dzwoniącego (CLIP) 1
 Podświetlenie klawiatury i wyświetlacza w trakcie sygnalizacji
połączenia
 Melodie dzwonka do wyboru:
- 20 standardowych
- regulacja głośności w 5 stopniach + wyłączony + narastający
 Odtwarzanie sygnału dzwonka przez głośnik trybu
głośnomówiącego
 Oddzielne ustawienie melodii dzwonka dla połączeń
wewnętrznych
Połączenia nieodebrane
 Sygnalizacja nieodebranych połączeń
 Komfortowy dostęp do listy połączeń nieodebranych
 Lista połączeń nieodebranych do 25 pozycji (wraz z
numerem/nazwiskiem oraz datą i godziną połączenia)
 Możliwość bezpośredniego oddzwonienia na numery z listy
Dodatkowe funkcje
 Plug&play (rozpakuj, podłącz i zacznij rozmawiać)
 Alarm z możliwością wyboru melodii
 Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
 Anteny wewnętrzne
 Możliwość montażu na ścianie

24.01.2012
Wersja 1.0

Wyświetlacz i funkcje menu
Wyświetlacz
 Podświetlany,graficzny czarno-biały wyświetlacz 1,8”
 Kolor podświetlenia: biały
W trybie czuwania:
 Wyświetlanie:
- daty i godziny
W trybie oczekiwania:
 Wyświetlanie:
- daty i godziny
- siły sygnału radiowego i stanu naładowania akumulatora
- skrótów funkcyjnych (przyciski funkcyjne wyświetlacza)
W trakcie rozmowy:
 Wyświetlanie:
- czasu bieżącej rozmowy
Menu
 Wygodne menu w 28 językach (zależnie od regionu)
 Łatwa obsługa dzięki tekstowemu menu oraz przyciskom
funkcyjnym wyświetlacza

Klawiatura
 Ergonomiczna klawiatura wykonana z wysokiej jakości
materiałów
 Precyzyjnie działające, powiększone przyciski
 12 przycisków numerycznych oraz 9 przycisków
funkcyjnych
 Czterokierunkowy przycisk nawigacyjny
 Podświetlenie klawiatury (kolor bursztynowy)
 Blokada klawiatury (długie przyciśnięcie „#”)
 Wyciszenie dzwonka (długie przyciśnięcie „*”)
 Przycisk Flash (R) (długie przyciśnięcie przycisku „0”)
 Połączenia wewnętrzne (przycisk nawigacyjny w lewo)
 Dostęp do książki telefonicznej (przycisk nawigacyjny w dół)
 Wyciszenie mikrofonu (przycisk nawigacyjny w prawo)
 Regulacja głośności (przycisk nawigacyjny w górę)

ECO DECT
 Do 60% niższe zużycie energii 2
(energooszczędny zasilacz impulsowy na wyposażeniu)
 Wyłączanie transmisji radiowej po odstawieniu słuchawki do
ładowarki (gdy do stacji bazowej zalogowana jest tylko 1
słuchawka)
 Tryb Eco: ograniczenie mocy transmisji radiowej o 80% 3
 Tryb Eco+: ograniczenie mocy transmisji radiowej w trybie
czuwania o 100% w stacji bazowej i wszystkich zalogowanych
słuchawkach 4
 Płynna redukcja mocy w zależności od odległości między
słuchawką a stacją bazową

Współpracujące akcesoria
 Maksymalnie 4 słuchawki zalogowane w stacji bazowej
 Gigaset Repeater

Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką
Darmowe rozmowy pomiędzy słuchawkami
2 rozmowy jednocześnie (1 wewnętrzna + 1 zewnętrzna)
Kopiowanie książki telefonicznej pomiędzy słuchawkami
Transfer rozmowy zewnętrznej do innej słuchawki
wewnętrznej z uprzednią konsultacją
 Możliwość wywołania ogólnego lub bezpośredniego w
przypadku połączeń wewnętrznych
 Konferencja trójstronna (1 rozmówca zewnętrzny + 2
wewnętrznych)
 Sygnalizacja połączenia zewnętrznego na wszystkich
zalogowanych słuchawkach





Dane techniczne
Słuchawka
 Czas gotowości:
 Czas rozmów:
 Akumulator:
 Czas ładowania
 Zasięg w pomieszczeniu:
 Zasięg na zewnątrz:
 Wymiary:
 Masa:

do 220 godzin
do 20 godzin
2xAAA (NiMH, 550 mAh)
8 godzin w stacji bazowej
do 50 metrów
do 300 metrów
Długość:
27 mm
Szerokość: 51 mm
Wysokość: 157 mm
142 g

Stacja bazowa
 Zasilanie 230V poprzez załączony zasilacz impulsowy
 Ładowanie słuchawki w stacji bazowej
 Przycisk przywołania słuchawek
 Podłączenie do 1 linii analogowej PSTN (RJ11)
 Możliwość zameldowania 4 słuchawek
 Wymiary:
Długość:
122 mm
Szerokość: 104 mm
Wysokość: 32 mm
 Masa:
136 g

Zawartość opakowania








1 słuchawka
1 stacja bazowa
2 akumulatory AAA (NiMH, 550 mAh)
1 pokrywa akumulatorów
1 zasilacz do stacji bazowej
1 kabel telefoniczny
1 instrukcja obsługi

Kolor: Szary
1
2
3

4

funkcja zależna od operatora
w porównaniu do telefonów Gigaset poprzedniej generacji
dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek – w porównaniu do
wyłączonego trybu ECO oraz telefonów Gigaset nieobsługujących
standardu ECO DECT
kiedy słuchawka przejdzie w stan czuwania lub jest ładowana
i gdy wszystkie zarejestrowane słuchawki wspierają tryb
ECO Plus
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