
Gigaset presenterar hemtelefonen Dune

Stockholm, 14 april 2014 – Under årets CeBIT i München presenterade Gigaset sin senaste hemtelefon för konsumenter – Dune
CL540 - som är ergonomiskt utformad med en stilren design.

Gigaset Dune är lätt att hantera och använda samtidigt som formerna är inspirerade av naturen. De mjuka dynorna ger ett säkert grepp, både
i handen och när telefonen hålls mot axeln. Samtidigt gör den konkava öronsnäckan att luren ligger mjukt mot örat och ger bästa tänkbara
akustik. Dune har en skulpterad design och en pärlvit yta med en kopparfärgad navigeringsknapp.

-       Inom bioniken försöker man tillämpa naturliga fenomen på modern teknik och vi använder oss av bionik på en mängd områden i
vardagslivet. Naturen förfinar ständigt olika strukturer genom evolution och det var just det vi ville ta fasta på när vi designade Gigaset Dune,
säger Maik Brockmann, CSO på Gigaset AG.

Den nya hemtelefonen har ett modernt användargränssnitt som gör det enkelt att orientera sig i utbudet av funktioner. En 1,8-tums TFT-
färgdisplay på 38x32 mm och med 65 000 färger pryder framsidan samtidigt som telefonen har en plan och upplyst knappsats. Gigaset Dune
erbjuder hög ljudkvalitet och högtalarsamtal i HSP-kvalitet. Ringsignalens volym kan justeras i fem nivåer och det finns även ett 2,5 mm-uttag
för anslutning av headset (mono).

Dune erbjuder förstås även de vanliga Gigaset-funktionerna; en adressbok som rymmer upp till 200 poster med 3 nummer i varje, en
konfigurerbar skärmsläckare, en babymonitor samt inbyggda funktioner för larm, kalender och datumpåminnelser. Den erbjuder även 320
timmar i standby-läge och samtalstid på 14 timmar.

Dune kan användas med upp till sex handenheter och erbjuder full funktionalitet hos handsfree-klämman Gigaset L410 samt handenheterna
Gigaset SL930H, SL910H och S820H med pekskärm.

Pris och tillgänglighet
Gigaset Dune finns tillgänglig i butik i början av maj till ett uppskattat cirkapris på 600 SEK (inkl.moms). 
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Om Gigaset
Gigaset Communications GmbH är ett internationellt verkande företag inom området kommunikationsteknologi. Företaget är
marknadsledande i Europa när det gäller DECT-telefoner och är världens näst största tillverkare av trådlösa telefoner. Gigaset har sitt
huvudkontor i München, har cirka 1 700 anställda och finns representerade i fler än 70 länder. Företagets produktportfölj innehåller fasta
telefoner och enheter för Voice Over IP samt telefonsystem och har ett sortiment anpassat såväl för privatpersoner som för
företagsmarknaden. Därtill erbjuder företaget även kommunikationslösningar för hemmanätverket. Den primära produktionen sker i Bocholt,
Tyskland, där Gigasets produkter tillverkas under rigorösa kvalitets- och miljökrav. För mer information, besök http://gigaset.com/se. 


