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Glitel GT-660 SMS 
Analógový telefón 

 

 

Špecifikácia 

Komfortný analógový telefónny prístroj s rozšírenými funkciami volania, hlasitým volaním, telefónnym 

zoznamom a prehľadne čitateľným trojriadkovým displejom pre pohodlné telefonovanie. Funkcia 

zobrazovania prichádzajúcich telefónnych čísel – CLIP a funkcia uchovávania telefónnych čísel v zozname 

umožní užívateľovi volanie známych telefónnych čísel jednoduchými krokmi v menu telefónu. Zmeškané 

hovory indikuje svetelná signalizácia. Elegantný a štýlový dizajn Glitel GT-660 SMS v šedej farbe je vhodný 

pre domácich, ale aj firemných užívateľov. 

 

Funkcie a vlastnosti 

 Funkcia CLIP s pamäťou pre 40 prijatých volaní (len s použitím batérií) 

 Telefónny zoznam prijatých, volaných a zmeškaných hovorov a indikácia zmeškaných hovorov 

 Zobrazenie dĺžky trvania, dátumu a času hovoru 

 3-riadkový LCD displej zobrazuje: telefónne číslo, počet prijatých volaní, dátum, čas a príslušné ikony 

 Možnosť nastavenia kontrastu displeja a indikácia stavu batérií 

 Hlasitý telefón 

 Možnosť spätného volania, vyvolania z telefónneho zoznamu  

 Možnosť nastavenia hlasitosti zvonenia 

 Možnosť použitia na stole alebo na stene 
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Parametre 

 Pamäť prijatých volaní:    40 

 Telefónny zoznam:     100 

 Voľba:       Frekvenčná alebo pulzná 

 Formát:      FSK 

 Flash:       100 ms 

 Pauza pri voľbe čísla:    3,5 s 

 Napájanie z telefónnej linky:   max. 60 V DC 

 Teplota okolia:     +10 °C – +40 °C 

 Relatívna vlhkosť:     45 % – 90 % (bez mrazu) 

 Rozmery:      168 mm x 165 mm x 64 mm 

 Váha:       550 g 

 

Obsah balenia 

 1x telefónny prístroj Glitel GT-660SMS 

 1x sada batérií (4 ks AAA) 

 1x RJ11 telefónny kábel 

 1x používateľský manuál 

 


