Gigaset E630 inclusief harmoniserende sticker.

De robuuste telefoon die tegen een stootje kan.
De Gigaset E630 is een stevige telefoon van Gigaset. De telefoon is spatwaterbestendig en schok- en
stofresistant en kan elke omgeving aan: van de meest hectische huishoudens tot de meest stoffige
werkplaatsen. Deze telefoon is eenvoudig te bedienen met het verlichte kleurendisplay en de
verlichte toetsen voor snellere navigatie. Dankzij de trilstand kan het toestel zelfs trillen als u wordt
gebeld. Telefoneren is puur plezier met de comfortabele handset. Of als u twee dingen tegelijkertijd
moet doen, kunt u profiteren van de geavanceerde handsfree-functie met uitstekende
geluidskwaliteit of met onze stralingsarme headset AERO_99®. Met een gesprekstijd van 12 uur en
een extra lange standby-tijd van 250 uur is de Gigaset E630 een telefoon waarop je kunt vertrouwen.
En dankzij de ECO DECT-technologie draagt deze telefoon bij aan een gezonder binnenmilieu.
Met uiterst praktische functies en een robuuste behuizing is de Gigaset E630 een stevige telefoon die
bestand is tegen de eisen van alledag.

Betrouwbaar en veelzijdig.
De Gigaset E630 is bedoeld voor mensen die een stevige telefoon zoeken, zowel voor thuis als op het
werk. De telefoon is gemaakt van kwalitatief hoogstaand materiaal, gemonteerd met geavanceerde
Duitse techniek en is bestand tegen schokken, spatwater en stof. Zodoende is de Gigaset E630 de
perfecte telefoon voor vrijwel elke omgeving. De Gigaset E630 is ideaal voor gezinnen met kinderen.
U hoeft zich geen zorgen te maken over schokken, valpartijen of spatwater, dankzij de
schokbestendige behuizing kan de telefoon tegen een stootje. Hetzelfde geldt voor werkplaatsen en
garages: u voert uw dagelijkse werkzaamheden uit met uw Gigaset E630 binnen handbereik. Zelfs in
stoffige of vochtige omgevingen weet u zeker dat de Gigaset E630 blijft werken en dat u geen
gesprek mist.

Werken en telefoneren.
De Gigaset E630 heeft een extra lange standby-tijd van maximaal 250 uur. U hoeft de handset dus
niet voortdurend op te laden, maar houdt het toestel bij u terwijl u aan het werk bent. En dankzij de
trilfunctie hoort u een inkomende oproep niet alleen, u voelt hem ook - perfect voor luidruchtige
omgevingen. Met een gesprekstijd van maximaal 12 uur kunt u langdurig bellen met de Gigaset E630.
Als u in elke kamer een telefoon wilt, kunt u het systeem eenvoudig uitbreiden door maximaal 5
extra handsets toe te voegen. Het leven wordt zo nog comfortabeler. Soms moet u twee dingen
tegelijkertijd doen. Activeer de geavanceerde handsfree-functie of sluit de AERO_99® headset aan
via de 2,5mm stekkeraansluiting van de Gigaset E630. U hebt dan uw handen vrij tijdens het gesprek,
terwijl u geniet van een uitstekende geluidskwaliteit

Puur gemak.
Met het robuuste design, de geavanceerde handsfree-functie en de gebruikersvriendelijke interface
is de Gigaset E630 een efficiënte manier om contact te houden met familie en vrienden. Geniet van
intuïtieve navigatie dankzij de duidelijke menu's, de verlichte toetsen en het kleurendisplay. En
bespaar nog meer tijd door namen en nummers van maximaal 150 belangrijke contactpersonen op
te slaan in het royale telefoonboek van de Gigaset E630.

Krachtig en efficiënt.
De Gigaset E630 heeft dan wel een stoer uiterlijk, maar is bijzonder vriendelijk voor de bewoners, de
buren en het milieu. Dankzij de energiebesparende voeding verbruikt de telefoon minder
elektriciteit¹, en dat is beter voor je portemonnee en het milieu. In tegenstelling tot de meeste Dect
telefoons wordt het zendvermogen variabel gereduceerd op basis van de afstand tussen de handset
en het basisstation. U kunt het zendvermogen van het basisstation van de Gigaset E630 ook
eenvoudig met 80%² reduceren door de ECO-modus in te schakelen. Daarnaast wordt in de ECOmodus Plus³ het zendvermogen 100% uitgeschakeld als er geen gesprek wordt gevoerd of als de
handset wordt opgeladen. De toestellen die bij Tjaden Woonbiologie worden aangeschaft, staan
standaard zo ingesteld op Eco-modus en Eco-modus Plus.
De Gigaset E630 is schokbestendig en bestand tegen spatwater en stof en is daardoor opgewassen
tegen elke uitdaging. Deze stevige telefoon past perfect bij een drukke levensstijl en biedt bij elk
gesprek een uitstekende geluidskwaliteit.

¹ In vergelijking met conventionele Gigaset-basisstations.
² Voor alle aangemelde handsets – in vergelijking met niet-geactiveerde ECO-modus en met onze
conventionele draadloze telefoons.
³ Voor alle aangemelde handsets en als deze allemaal ECO-modus Plus ondersteunen

Al onze toestellen worden standaard voorzien van onze speciale harmonisernde sticker

