
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Telefoonset inclusief bedrade telefoon 
met ingebouwd digitaal antwoordapparaat 
en een draadloze handset 
 

Belangrijkste functies:  
■ Tafeltoestel met grote toetsen  
■ DECT-telefoon met grote toetsen 
■ Tot 5 handsets per basistoestel  

 

PowerTel 1880 
 

DECT-telefoon met grote toetsen 

Visueel signaal voor 
binnenkomende oproepen 

Compatibel met gehoorapparaten 

2 snelkiestoetsen (M1, M2) 

ECO-modus 

Ingebouwd antwoordapparaat 
met extra grote toetsen 

  
  

  
  



 
 
 
 
 
 
 
Draadloze handset: 

■ Extra groot LCD-scherm (puntenmatrix 40 x 32 mm, twee regels voor nummers en letters, 
één regel voor symbolen en één regel voor datum/tijd) 

■ Compatibel met gehoorapparaten, bij voorkeur ETS 300381 
■ Audio-assistent voor optimale geluidskwaliteit en optimaal volume tijdens het gesprek 
■ Equalizer met 4 standen (natuurlijk, lage tonen 1, lage tonen 2, bas) 
■ Handenvrij bellen via handset 
■ Telefoonboek voor 100 contacten (opgeslagen op tafeltoestel en dus 

 beschikbaar op alle gekoppelde handsets en op het tafeltoestel) 
■ 10 standaard beltonen op de ontvanger/ 6 volumeniveaus 
■ Menu in 7 talen (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR) 
■ Tot 100 uur in stand-by/ tot 10 uur continu gebruik 
■ Batterij-indicator 
■ Nummerherhaling 
■ Tot 4 handsets per basisstation mogelijk 

 
Tafeltoestel: 

■ Extra groot LCD-scherm (80 x 44 mm, twee regels voor nummers en letters, één regel 
 voor symbolen en één regel voor datum/tijd), achtergrondverlichting 

■ Kantelbaar scherm, eenvoudig om af te lezen 
■ Ingebouwd antwoordapparaat met ong. 30 minuten opnametijd 
■ Vertraagd afspelen van berichten of memo's met Slow-toets 
■ Berichten beluisteren via handset of tafeltoestel 
■ 4 toetsen met foto 
■ 10 standaard beltonen/ 6 volumeniveaus 
■ Rood knipperlichtje voor binnenkomende gesprekken 

Volledig systeem beschermd tegen stroomuitval (3 AAA-batterijen, niet inbegrepen) 
■ Audio-assistent voor optimale geluidskwaliteit en optimaal volume tijdens het gesprek 
■ Equalizer met 4 standen (natuurlijk, lage tonen 1, lage tonen 2, bas) 
■ Handvrij bellen 
■ Wandmontage mogelijk 

Garantie: 24 maanden 
 

EAN-nr: 4250711 907174 

Ordernr: 907174 
 

Exportverpakking: 4 stuks met EAN-barcode 
 
Foto uitsluitend ter illustratie. Technische specificaties, 
kenmerken en design onderhevig aan continue 
technische ontwikkeling en wijzigingen zonder 
voorafgaande kennisgeving. Fouten voorbehouden. 

AUDIOLINE GMBH - Hellersbergstr. 2a D-41460 Neuss 
Tel:  +49 2131 / 79 90-0 
Verkoop:  +49 2131 / 79 90-10 
Fax:  +49 2131 / 27 69 90 
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DECT-telefoon met grote toetsen 


