Gigaset C620 Duo

Een betrouwbaar toestel voor dagelijks gebruik in huis
Bij een druk gezinsleven hoort een betrouwbaar telefoon met veel functies. Het ideale toestel voor actieve
families: de Gigaset C620. Het toestel is voorzien van een uitzonderlijk royaal TFT-kleurendisplay, een modern,
eenvoudig te gebruiken bedieningsconcept en uitstekende geluidskwaliteit dankzij HSP. Voor nog meer comfort
en eenvoud tijdens dagelijks gebruik is het toestel voorzien van ruimtebewaking (babyfoon), instelbare VIPringtones en een gesprekstijd van 12 uur. En omdat u uw gezondheid, het milieu én uw portemonnee wilt ontzien,
is de Gigaset C620 voorzien van de ECO DECT-technologie, waarmee het zendvermogen en het energieverbruik
van het toestel wordt verminderd en zelfs wordt uitgeschakeld wanneer u niet belt. De Gigaset C620 is de
perfecte combinatie van geavanceerde technologie, geraffineerd design en handige functies - de ideale telefoon
voor in uw huiskamer.
Zoekt u een betrouwbaar en elegant telefoontoestel voor uw gezin, dan is de Gigaset C620 de perfecte keuze.
Behoud het overzicht
Organiseer uw dagelijkse leven op een efficiënte manier met de extra functies die speciaal voor families zijn
ontwikkeld. Met de functie Ruimtebewaking kunt u bijvoorbeeld op uw kinderen letten terwijl u andere dingen in
huis doet. U hoeft alleen een extern nummer in te voeren waaronder u bereikbaar bent of een intern nummer als
u over meerdere handsets beschikt. Vervolgens zet u de handset in de kinderkamer neer. Vervolgens kunt u het
maximale geluidsniveau instellen. Zodra dit wordt bereikt, belt de handset automatisch het geprogrammeerde

nummer. Op die manier hoort u direct wat er aan de hand is en kunt eventueel met uw kind spreken.
Bovendien beschikt de Gigaset C620 over een handige verjaardagfunctie, waarmee u eenvoudig aan belangrijke
data wordt herinnerd. U voert eenvoudig de verjaardagen van uw familie en vrienden in. Zodra een van deze data
wordt bereikt, wordt u door de telefoon hieraan herinnerd met een geluidssignaal. Een andere handige functie is
het onderdrukken van anonieme oproepen. Oproepen waarvoor de functie NummerWeergave is uitgeschakeld of
onderdrukt, worden niet op het toestel gesignaleerd, maar verschijnen wel op het display en worden opgeslagen
in de bellerslijst.
Eenvoudig bladeren door de menu's
Het bladeren door de fraai vormgegeven menu's van de Gigaset C620 is eenvoudig en comfortabel. De functies
worden weergegeven op het grote, heldere TFT-kleurendisplay, dat bovendien voorzien is van een moderne
gebruikersinterface. Het opzoeken van namen en nummers in uw persoonlijke telefoonboek en het schrijven van
tekstberichten met de SMS-functie is dankzij het extra grote lettertype zeer eenvoudig
Persoonlijke voorkeuren
U kunt de Gigaset C620 volledig aan uw wensen aanpassen. Als u over een groter huis beschikt of meer
flexibiliteit wenst, kunt u de Gigaset C620 heel eenvoudig uitbreiden tot maximaal 6 handsets. En u kunt uw eigen
ringtones aanmaken en tot zes VIP-roepen programmeren, zodat u bellers al aan hun eigen ringtone kunt
herkennen.
Uitstekende geluidskwaliteit
Duidelijke, comfortabele telefoongesprekken met de Gigaset C620 Dit aantrekkelijke en betrouwbare toestel is
voorzien van HSP™, waardoor al uw telefoongesprekken gekenmerkt worden door heldere geluidskwaliteit.
Dankzij deze Gigaset-technologie hoort u uw gesprekspartner helder en duidelijk, zonder hinderlijke bijgeluiden of
vervorming.
ECO DECT voor een lager energieverbruik en telefoneren met een laag zendvermogen ¹
Dankzij de nieuwe energiebesparende netadapter gebruikt de Gigaset C620 minder energie³. Dus dat is beter
voor uw portemonnee én het milieu. Net als alle andere draadloze Gigaset-telefoons vermindert dit toestel
variabel het zendvermogen tussen handset en basisstation naarmate het toestel zich dichter bij het basisstation
bevindt. U kunt bovendien het zendvermogen van het basisstation van de Gigaset C620 met 80%* verminderen
door de ECO-modus in te schakelen. Daarnaast reduceert de functie ECO Mode Plus** het zendvermogen tot nul
wanneer de handset zich in de standby-modus bevindt. Hierdoor blijft u op een schonere, energiezuinigere
manier in contact met uw familie en vrienden.
Als u op zoek bent naar een betrouwbare telefoon voor het hele gezin met een groot aantal kwaliteitsfuncties, dan
is de Gigaset C620 de juiste keuze voor uw woonkamer.

