Gigaset SL400
Podstata dokonalosti
Luxusní materiály – rám z pravého kovu a
podsvícená kovová klávesnice
Velkorysý barevný displej s intuitivním
uživatelským rozhraním
Pohodlné připojení náhlavní soupravy
Bluetooth®
Technologie ECO DECT bez radiace1
více

Nejtenčí designérský telefon s nejlepší technologií
Představujeme nejnovější kapesní designový předmět: telefon Gigaset SL400. S rámem z pravého kovu a
kovovou klávesnicí přidá tento telefon trochu luxusu do vaší domácnosti. Velký barevný displej nejvyšší kvality
šetří oči – a připojení náhlavní soupravy Bluetooth® vám nabízí pohodlnou konverzaci. Jména a čísla vašich
přátel, rodiny a důležitých kontaktů lze snadno spravovat v adresáři s místem až na 500 záznamů vCard.
Aktualizace je jednoduchá díky synchronizaci přes Bluetooth® či mini-USB rozhraní. Díky technologii ECO DECT
spotřebujete s telefonem Gigaset SL400 méně energie a zároveň ušetříte – navíc také snížíte radiaci.
Gigaset SL400 – tenký, kapesní telefon s nejmodernějšími funkcemi, drahými materiály a inovativním tenkým
designem – se dokonale hodí k vaší domácnosti.
Prvotřídní materiály: kovový rám a klávesnice
Jen to nejlepší: Gigaset SL400 má rám z pravého kovu, což telefonu dodává velmi
estetický a luxusní nádech. Podsvícená autentická kovová klávesnice nejen vypadá
dobře, ale také vám pomůže snadno najít správná čísla. Gigaset SL400, vybavený tím
nejlepším uvnitř i navenek, dosahuje v telefonování z domova nových výšek.
Upravitelný barevný displej
I přes útlý tvar se může Gigaset SL400 pochlubit velkým, 1,8palcovým barevným TFT
displejem s vysokým rozlišením, který usnadňuje čtení a ovládání. Rádi si věci
přizpůsobujete? Stáhněte si fotky svých přátel a rodiny – pak je přiřaďte ke správným
telefonním číslům. Až znovu zavolají, obrázková funkce Caller ID2 na displeji zobrazí
odpovídající fotografii. Stažené obrázky si také můžete nastavit jako šetřiče displeje,
nebo pro osobní prohlížení zvolit funkci prezentace.
Zaměřte se na své favority
Pomocí expertního režimu můžete upravit náhled menu tak, aby obsahovalo funkce, na
které se pravidelně spoléháte. Seznam zjednodušených funkcí usnadňuje hledání funkcí,
které doopravdy používáte a potřebujete každý den – zbytek se prostě schová.
Uložte všechny své kontakty
V adresáři telefonu Gigaset SL400 je dost místa pro všechny: má kapacitu až na 500
záznamů vCard. Jednoduše zadejte jména a čísla vašeho okruhu přátel & rodiny – a až je budete potřebovat, budete je
mít na dosah.
Pohodlné funkce Bluetooth®
Technologie Bluetooth® vás udržuje v kontaktu – počínaje připojením náhlavní soupravy a konče
aktualizací adresáře. S připojením náhlavní soupravy Bluetooth® prostě zapojte kompatibilní
náhlavní soupravu a užijte si pohodlí hovorů handsfree. S Bluetooth® či rozhraním mini-USB zažijte
nenáročnou synchronizaci dat svého adresáře.
Více potěšení z telefonování
S telefonem Gigaset SL400 jsou delší hovory snadné. Nabízí velkorysou dobu hovorů až 14 hodin a pohotovostní dobu až
230 hodin. Pro flexibilní telefonování s vynikající kvalitou zvuku si můžete vybrat ze čtyř možností handsfree. Upravte si
zvuk svého přístroje Gigaset SL400 vyzváněcím tónem, který odpovídá vašemu stylu – nebo zvolte funkci vibracall, při níž
sluchátko při příchozím hovoru vibruje.
ECO DECT: úspory energie a bez radiace1
Energeticky úsporné střídavé napájení telefonu Gigaset SL400 spotřebuje méně
elektřiny3, a tak je šetrnější vůči životnímu prostředí a vaší peněžence. Jako
všechny bezšňůrové telefony Gigaset i tento model snižuje vysílací výkon mezi
sluchátkem a základnou v závislosti na jejich vzájemné vzdálenosti. Vysílací
výkon základny modelu Gigaset SL400 můžete snížit o 80 %4 volbou režimu
ECO. Režim ECO Plus bez radiace5 navíc vysílací výkon vypne, když je telefon
v pohotovostním režimu.
Pokud hledáte opravdu designérský telefon s nejlepšími technologickými funkcemi, pak je Gigaset SL400 dokonalým
přístrojem pro váš domov.
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Vysílací výkon DECT je vypnut, když je sluchátko v nečinnosti – podporují-li všechna přihlášená sluchátka režim ECO Plus.
závisí na zemi/síti/operátorovi
v porovnání s tradičními základnami Gigaset
Pro všechna registrovaná sluchátka – v porovnání se situací, kdy režim ECO není aktivován, a našimi tradičními bezšňůrovými telefony.
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Vysílací výkon DECT je vypnut pro všechna přihlášená sluchátka – podporují-li všechna režim ECO Plus.
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