
Telefon na biurko GSM / UMTS na kartę SIM

model: FWP379HS

 do użytku domowego i biurowego



Prezentacja telefonu komórkowego 3G / GSM 
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Elegancki Doskonały Praktyczny i Niezawodny Elegancki Doskonały Praktyczny i Niezawodny 

NOWY na-biurkowy Telefon NOWY na-biurkowy Telefon 

dla firmy i rodziny, dla wszystkich dla firmy i rodziny, dla wszystkich 

długo rozmawiających i zagadanych Polaków !długo rozmawiających i zagadanych Polaków !

Telefon biurkowy 3G/GSM, wielofunkcyjny na kartę SIMTelefon biurkowy 3G/GSM, wielofunkcyjny na kartę SIM
Czytelne i intuicyjne MENU w Języku PolskimCzytelne i intuicyjne MENU w Języku Polskim

Podświetlany monochromatyczny wyświetlaczPodświetlany monochromatyczny wyświetlacz
Rejestrator treści rozmów (U Dysk, mikroSD)Rejestrator treści rozmów (U Dysk, mikroSD)

Transfer połączeń V-PBXTransfer połączeń V-PBX
Bluetooth BTBluetooth BT

Antena wewnętrzna Antena wewnętrzna 
Wbudowany akumulatorWbudowany akumulator

Wiadomości tekstowe SMSWiadomości tekstowe SMS
Przyciski pamięci szybkiego wybieraniaPrzyciski pamięci szybkiego wybierania

Zestaw głośnomówiący, obsługa słuchawki nagłownejZestaw głośnomówiący, obsługa słuchawki nagłownej
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Wybrane cechy

Czytelne i intuicyjne MENU w Języku Polskim i angielskimCzytelne i intuicyjne MENU w Języku Polskim i angielskim

Duży, wyraźny, czytelny wyświetlacz z dużą czcionką i jasno-błękitnym podświetleniem monochromatycznyDuży, wyraźny, czytelny wyświetlacz z dużą czcionką i jasno-błękitnym podświetleniem monochromatyczny

Wyświetlanie daty, czasu i innych funkcji (sygnał GSM, bateria itp.)Wyświetlanie daty, czasu i innych funkcji (sygnał GSM, bateria itp.)

Wsparcie dla wysokiej jakości usług głosowychWsparcie dla wysokiej jakości usług głosowych

Call Transfer za pośrednictwem przycisków i menuCall Transfer za pośrednictwem przycisków i menu

Wsparcie usług V-PBX (wirtualna centrala telefoniczna GSM - bez kabli).Wsparcie usług V-PBX (wirtualna centrala telefoniczna GSM - bez kabli).

Zestaw głośnomówiący bez efektu echa !, obsługa słuchawki nagłownej przewodowej (headset)Zestaw głośnomówiący bez efektu echa !, obsługa słuchawki nagłownej przewodowej (headset)

Bluetooth BTBluetooth BT

Książka telefoniczna w telefonie 500 pozycjiKsiążka telefoniczna w telefonie 500 pozycji

Import kontaktów z komputera, karty mikro SD (plik vCARD, VCF)Import kontaktów z komputera, karty mikro SD (plik vCARD, VCF)

Odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych SMS Odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych SMS 

Programowalne przyciski pamięci szybkiego wybierania ( numeryczne 2-9 )Programowalne przyciski pamięci szybkiego wybierania ( numeryczne 2-9 )

Dedykowane przyciski pamięci szybkiego wybierania  M1-M5Dedykowane przyciski pamięci szybkiego wybierania  M1-M5

Rejestrator treści rozmowy (zapis na U Dysk lub karty mikro SD)Rejestrator treści rozmowy (zapis na U Dysk lub karty mikro SD)

– Pamięć wewnętrzna U Dysk (66MB)Pamięć wewnętrzna U Dysk (66MB)

– Sygnalizacja diody LED (czerowna/zieloona) dot. statusu słaba bateria, nieodebrane połączenie lub SMSSygnalizacja diody LED (czerowna/zieloona) dot. statusu słaba bateria, nieodebrane połączenie lub SMS
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Wybrane cechyWybrane cechy

Prezentacja numeru dzwoniącego numeru CLiPPrezentacja numeru dzwoniącego numeru CLiP

Zarządzanie połączeniami: Odbieranie / Odrzucanie połączeń / Zakańczanie / Call Transfer / Zawieszenie połączeniaZarządzanie połączeniami: Odbieranie / Odrzucanie połączeń / Zakańczanie / Call Transfer / Zawieszenie połączenia

Historia połączeń: odebranych i nawiązywanych połączeń / Multi-konferencji / Trójstronne połączeniaHistoria połączeń: odebranych i nawiązywanych połączeń / Multi-konferencji / Trójstronne połączenia

Indywidualne dzwonkiIndywidualne dzwonki

Dwutonowe wieloczęstotliwościowe (DTMF) wtórneDwutonowe wieloczęstotliwościowe (DTMF) wtórne

Ustawienia głośnościUstawienia głośności

Antena wewnętrznaAntena wewnętrzna

Bateria Li-ionBateria Li-ion

Radio FMRadio FM

Obsługa połączeń alarmowychObsługa połączeń alarmowych

Złącze ładowania i komunikacji mikro-USBZłącze ładowania i komunikacji mikro-USB

Klawisze funkcyjne i nawigacji MENUKlawisze funkcyjne i nawigacji MENU

Wybór operatora (ręczny, automatyczny)Wybór operatora (ręczny, automatyczny)

Duże i wygodne klawisze ABS, Alarm, kalkulator, kalendarz, notatkaDuże i wygodne klawisze ABS, Alarm, kalkulator, kalendarz, notatka

Auto blokada klawiatury, ochrona prywatnościAuto blokada klawiatury, ochrona prywatności

– Specjalna podstawka kątowa do montażu aparatu na biurku lub na ścianieSpecjalna podstawka kątowa do montażu aparatu na biurku lub na ścianie

Obsługa połączenia głosowego w trybie:Obsługa połączenia głosowego w trybie:

Słuchawka widełkowaSłuchawka widełkowa

GłośnikGłośnik

Słuchawka nagłownaSłuchawka nagłowna

Bluetooth BTBluetooth BT
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Parametry techniczne:

Telefon model: Telefon model: mobicom FWP379HSmobicom FWP379HS

Współpraca z sieciami komórkowymi na paśmie 900 MHz, 1800 MHz, 2100MHzWspółpraca z sieciami komórkowymi na paśmie 900 MHz, 1800 MHz, 2100MHz

Gniazdo 1 x karty SIM typu Mini SIM 3VGniazdo 1 x karty SIM typu Mini SIM 3V

Gniazdo do słuchawki widełkowej RJ9Gniazdo do słuchawki widełkowej RJ9

Gniazdo do słuchawki nagłownej Jack 3,5 mm 4 pinGniazdo do słuchawki nagłownej Jack 3,5 mm 4 pin

Wyświetlacz podświetlany monochromatyczny: 2,95", 18*64 pixWyświetlacz podświetlany monochromatyczny: 2,95", 18*64 pix

Port karty micro SD (opcjonalnie)Port karty micro SD (opcjonalnie)

Maksymalna moc wyjściowa: 2W @ 900MHzMaksymalna moc wyjściowa: 2W @ 900MHz

Wejście zakres dynamiki: 62 dBWejście zakres dynamiki: 62 dB

Czułość odbioru: <-104 dBmCzułość odbioru: <-104 dBm

Napięcie: AC 100-240V 50/60HzNapięcie: AC 100-240V 50/60Hz

Adapter (zasilacz): 5V/1000mA micro USBAdapter (zasilacz): 5V/1000mA micro USB

Akumulator 1000 mAh Li-ion (czas czuwania ~140-160 godzin*, czas rozmów ~4-5 Akumulator 1000 mAh Li-ion (czas czuwania ~140-160 godzin*, czas rozmów ~4-5 

godzin*, czas ładowania 2,5-3,5 godziny*zależne od parametrów sieci)godzin*, czas ładowania 2,5-3,5 godziny*zależne od parametrów sieci)

Żywotność akumulatora zależna od parametrów sieci GSM i innych warunków ekoŻywotność akumulatora zależna od parametrów sieci GSM i innych warunków eko

Wymiary 210/170/45 (mm)Wymiary 210/170/45 (mm)

– Waga 680g Waga 680g 

W skład zestawu wchodzi:W skład zestawu wchodzi:

1) 1) 1x telefon1x telefon

2) 1x słuchawka widełkowa2) 1x słuchawka widełkowa

3) 1 x sznur spiralny3) 1 x sznur spiralny

4) 1x zasilacz sieciowy / USB4) 1x zasilacz sieciowy / USB

5) 1x dedykowany przewód USB5) 1x dedykowany przewód USB

6) 1x bateria Li-ion6) 1x bateria Li-ion

7) 1x podstawka pod telefon7) 1x podstawka pod telefon

8) 1x instrukcja obsługi8) 1x instrukcja obsługi

9) 1x karta gwarancyjna9) 1x karta gwarancyjna



Dziękujemy i zapraszamy do kontaktu 

tel. 913330007, fax. 913330005

 lub e-mail: mobicom@mobicom.pl
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