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Het ergonomische telefoontoestel met alle belangrijke telefoonfuncties en 
geïntegreerd antwoordapparaat. (alleen de (A) types) 

Alle toestellen worden voorzien van een harmoniserende sticker en uw 
toestel wordt ingesteld op ecomodus + (stralingsvrij als er niet wordt 
gebeld) 

Ervaar de solide uitstraling en het gevoel van kwaliteit met de Gigaset A415serie. Het ergonomische 

ontwerp en de grote, hoogwaardige toetsen met hun nauwkeurige toetsaanslag maken het invoeren van 

telefoonnummers heel eenvoudig. Het antwoordapparaat is ontworpen voor eenvoudige bediening en 

heeft een opnamecapaciteit van 25 minuten. De functie ECO Mode Plus1 schakelt het DECT-signaal van 

de Gigaset A415A uit als het toestel op standby staat. 

Als je een ergonomisch toestel zoekt met alle essentiële functies en geïntegreerd antwoordapparaat, dan is de 

Gigaset A415A de juiste keuze. 

Antwoordapparaat met eenvoudige bediening 

De Gigaset A415A is voorzien van een ingebouwd antwoordapparaat met een opnamecapaciteit 

van maar liefst 25 minuten. Het antwoordapparaat kun je zowel via het basisstation als met een 

handset heel eenvoudig bedienen. Voor inkomende oproepen kunt je de automatische meldtekst 

van de Gigaset A415A gebruiken of je eigen meldtekst inspreken. 

Solide ontwerp voor eenvoudige bediening 

Dankzij zijn ergonomische vormgeving is telefoneren met de Gigaset A415A een waar 

genoegen. Grote, nauwkeurig reagerende toetsen van hoogwaardig materiaal zorgen ervoor, 

dat het invoeren van telefoonnummers eenvoudig verloopt. De toegepaste materialen geven 

de telefoon een solide gevoel en uitstraling. Op het verlichte 1,7”-inch display met extra groot 

lettertype kun je de menu's van de handset eenvoudig lezen en bedienen, zelfs onder slechte 

lichtomstandigheden. Al deze design features van de Gigaset A415A staan garant voor 

comfortabele telefoneren. 

Glashelder geluid en flexibiliteit dankzij handsfree 

Tijdens het telefoneren met de Gigaset A415A hoef je niet alles uit handen te laten vallen: met 



de handsfree-functie heb je tijdens het gesprek je handen vrij. En je kunt bovendien overal en zolang je maar wilt 

telefoneren: dankzij de lange gesprekstijd van 20 uur en een standby-tijd van 220 uur hoef je tijdens het bellen 

met de Gigaset A415A niet te denken aan opladen of lege batterijen. De glasheldere geluidskwaliteit van de 

Gigaset A415A zorgt ervoor, dat je elk detail van je gesprekken duidelijk kunt horen. 

Alle essentiële functies  

De Gigaset A415A biedt je alle belangrijke functies die nodig zijn voor optimaal belgemak. Je kunt al je favoriete 

contacten opslaan in het telefoonboek, zodat je deze gegevens altijd bij de hand hebt. Het telefoonboek biedt 

plaats voor 80 namen en nummers. De namen en nummers van inkomende oproepen worden weergegeven 

dankzij NummerWeergave2. En mocht je eens een gesprek missen, dan kijk je gewoon in de lijst met gemiste 

oproepen. Daarin staan de laatste 25 gemiste oproepen opgeslagen. De Gigaset A415A slaat bovendien de 

laatste 10 gekozen nummers op, zodat je nummers die je vaak gebruikt niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. 

 

ECO DECT: Pure energiebesparing zonder DECT-signaal5 

 

De zuinige netadapter van de Gigaset A415A verbruikt minder dan 0,4W3. En dat is goed voor het milieu én je 

portemonnee. 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. Je kunt daarnaast 

het DECT-signaal van het basisstation van de Gigaset C415A met 80%4 verminderen door de ECO-modus in te 

schakelen. Bovendien schakelt de functie ECO-modus Plus het DECT-signaal uit zodra de telefoon zich in de 

standby-stand bevindt. 

Zoek je een toestel dat makkelijk te bedienen is met een ergonomisch design, uitstekende geluidskwaliteit en een 

geïntegreerd antwoordapparaat? Dan is de Gigaset A415A de juiste keuze! 

 


