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Het slanke uiterlijk en de intelligente functies van de Gigaset A510A Duo met 

geïntegreerd antwoordapparaat en een extra handset bieden de gebruiker echt wa

voor zijn geld. 

ECO DECT: Pure energiebesparing en 

stralingsvrij 
De energiebesparende voeding van de Gigaset 

A510A Duo verbruikt minder elektriciteit

niet alleen goed voor het milieu, maar 

ook in uw portemonnee. Net als alle andere draadloze Gigaset

dit toestel het DECT-signaal tussen handset en basisstation naarmate het toestel 

zich dichter bij het basisstation bevindt. U kunt het DECT

basisstation van de Gigaset A510A Duo heel eenvoudig met 80%

door de ECO Mode in te schakelen. Bovendien wordt in de stralingsvrije

Mode Plus het DECT-signaal volledig uitgeschakeld als de telefoon in de standby

modus is. 

De stijlvolle Gigaset A510A Duo met antwoordapparaat en extra handset combineert 

een geweldig design met geavanceerde functionaliteit. Het royale, verlichte 1,8 inch 

display maakt het uitlezen van het menu en navigeren heel eenvoudig. Me

achtergrondverlichting in vier verschillende kleuren kunt u het display eenvoudig 

aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur. Daarnaast biedt de Gigaset A510A Duo 

dankzij de HSP™-techniek een briljante geluidskwaliteit. Het antwoordapparaat biedt 

25 minuten opnametijd voor het inspreken van berichten. De handige extra handset 

zorgt voor nog meer flexibiliteit in het gebruik. Bovendien is de Gigaset A510A Duo een 

milieuvriendelijke telefoon, dankzij de stralingsvrije

stroomverbruik van <0,4W. 

Met zijn antwoordapparaat, extra handset, stijlvol design en handige functies maakt de 

Gigaset A510A Duo thuis bellen nog aangenamer.
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Het slanke uiterlijk en de intelligente functies van de Gigaset A510A Duo met 

geïntegreerd antwoordapparaat en een extra handset bieden de gebruiker echt wa

ECO DECT: Pure energiebesparing en 

De energiebesparende voeding van de Gigaset 

A510A Duo verbruikt minder elektriciteit2 en dat is 

niet alleen goed voor het milieu, maar u merkt het 

ook in uw portemonnee. Net als alle andere draadloze Gigaset-telefoons vermindert 

signaal tussen handset en basisstation naarmate het toestel 

zich dichter bij het basisstation bevindt. U kunt het DECT-signaal van het 

tation van de Gigaset A510A Duo heel eenvoudig met 80%3 

door de ECO Mode in te schakelen. Bovendien wordt in de stralingsvrije

signaal volledig uitgeschakeld als de telefoon in de standby

De stijlvolle Gigaset A510A Duo met antwoordapparaat en extra handset combineert 

een geweldig design met geavanceerde functionaliteit. Het royale, verlichte 1,8 inch 

display maakt het uitlezen van het menu en navigeren heel eenvoudig. Me

achtergrondverlichting in vier verschillende kleuren kunt u het display eenvoudig 

aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur. Daarnaast biedt de Gigaset A510A Duo 

techniek een briljante geluidskwaliteit. Het antwoordapparaat biedt 

ten opnametijd voor het inspreken van berichten. De handige extra handset 

zorgt voor nog meer flexibiliteit in het gebruik. Bovendien is de Gigaset A510A Duo een 

milieuvriendelijke telefoon, dankzij de stralingsvrije
1
 Eco Mode Plus en een laag 

 

Met zijn antwoordapparaat, extra handset, stijlvol design en handige functies maakt de 

Gigaset A510A Duo thuis bellen nog aangenamer. 

A TRIO 

 

Het slanke uiterlijk en de intelligente functies van de Gigaset A510A Duo met 

geïntegreerd antwoordapparaat en een extra handset bieden de gebruiker echt waar 

telefoons vermindert 

signaal tussen handset en basisstation naarmate het toestel 

signaal van het 

 verminderen 

door de ECO Mode in te schakelen. Bovendien wordt in de stralingsvrije4 ECO 

signaal volledig uitgeschakeld als de telefoon in de standby-

De stijlvolle Gigaset A510A Duo met antwoordapparaat en extra handset combineert 

een geweldig design met geavanceerde functionaliteit. Het royale, verlichte 1,8 inch 

display maakt het uitlezen van het menu en navigeren heel eenvoudig. Met een 

achtergrondverlichting in vier verschillende kleuren kunt u het display eenvoudig 

aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur. Daarnaast biedt de Gigaset A510A Duo 

techniek een briljante geluidskwaliteit. Het antwoordapparaat biedt 

ten opnametijd voor het inspreken van berichten. De handige extra handset 

zorgt voor nog meer flexibiliteit in het gebruik. Bovendien is de Gigaset A510A Duo een 

Eco Mode Plus en een laag 

Met zijn antwoordapparaat, extra handset, stijlvol design en handige functies maakt de 



Antwoordapparaat voor ingesproken berichten (alleen bij 

toestellen met antwoordapparaat (A) 

Alle bellers kunnen moeiteloos een bericht inspreken op het 

antwoordapparaat van de Gigaset A510A Duo. De 25 minuten 

opnamecapaciteit biedt genoeg tijd voor iedereen. U kunt de 

berichten eenvoudig uitluisteren via het basisstation of de 

handset. Op beide handsets verschijnt een duidelijk icoon als 

visueel signaal dat er op de Gigaset A510A Duo een nieuw 

bericht is ingesproken. 

 

Eenvoudig aanpassen van voorkeursinstellingen 

De Gigaset A510A Duo is ontworpen met veel aandacht voor 

stijl. Via de instellingen kunt u het toestel heel makkelijk 

aanpassen aan uw belvoorkeuren en persoonlijke smaak. U 

kunt kiezen uit een van de vier achtergrondkleuren op het 

verlichte zwart-wit display (1,8 inch) en u hebt de keuze uit 20 

verschillende beltonen. Desgewenst kunt u specifieke, aangepaste beltonen en achtergrondkleuren 

toewijzen aan contactpersonen in uw telefoonboek, zodat u bij inkomende oproepen op de Gigaset 

A510A Duo snel weet wie er aan de lijn is.  

 

Altijd briljante geluidskwaliteit 

HSP™-technologie zorgt ervoor dat de Gigaset A510A Duo bij elk gesprek altijd een briljante 

geluidskwaliteit biedt. Ook in de handsfree modus is het geluid briljant en kunt u het volume naar 

wens aanpassen. Via de dag/nachtvolume-keuzeknop op de handset en het basisstation kunt u snel 

het volume aanpassen aan het uur van de dag. Voorzien van een keur aan uitstekende audio-opties 

biedt de Gigaset A510A Duo een fantastische belbeleving. 

 

Diverse comfortabele functies 

De A510A Duo biedt een nagenoeg onbeperkt belgemak: de accu is goed voor 20 uur gesprekstijd en 

220 uur standby-tijd. In het telefoonboek kunt u tot 150 contactpersonen opslaan, zodat u snel 

toegang heeft tot de belangrijkste nummers. De Gigaset A510A Duo combineert niet alleen stijl en 

hoogwaardige functies, ook de bediening is bijzonder gemakkelijk. U zult vooral genieten van de 

nauwkeurige toetsbediening via de comfortabele, uiterst gevoelige toetsen. 

 

 


