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Telia Anita 20
Telia Anita 20 ansluts på ett enkelt sätt direkt till din telefon, utan mellanpropp.
Beställ tjänsten Telia Nummerpresentation, så ser du den påringandes telefonnummer i teckenrutan.
Nummerpresentation
För att kunna använda Telia Anita 20 måste du
först beställa tjänsten Nummerpresentation.
Tjänsten är tillgänglig för dig som har PLUS-anslutning. Nummerpresentation fungerar bara om den
påringande också har PLUS-anslutning eller ringer
från vissa mobiltelefoner. Ring Kundtjänst Privat
90 200 eller Företagsförsäljningen 90 400 för att
beställa Nummerpresentation.
Teckenrutan
Telia Anita 20 har en teckenruta där du omedelbart kan se den påringandes telefonnummer när
det ringer, även du som har telefonsvarare. Informationen sänds från din telefonstation. Telefonnumret lagras i Telia Anita 20:s minne tillsammans
med datum och tid för påringningen. Du kan alltså
även läsa av teckenrutan vid ett senare tillfälle.

En trygg leverantör
Vår serviceorganisation är rikstäckande och vi lämnar kostnadsfritt användarstöd per telefon.
Bruksanvisningen är väl genomarbetad och gör
det lätt att utnyttja alla funktioner och fördelar hos
Telia Anita 20.

Uppfyller tillämpliga EG-direktiv.
Godkänd av Post- och telestyrelsen.

Enkel inkoppling
Telia Anita 20 ansluts på ett enkelt sätt till din telefon, utan mellanpropp.
Många fördelar
Du får således många fördelar när du kombinerar
tjänsten Telia Nummerpresentation med Telia
Anita 20. Tänk vad praktiskt att kunna se vilka
som ringt dig när du varit borta. Och tryggheten
att kunna se vem som ringer dig när du är hemma
— innan du lyfter luren!
En ytterligare fördel är att Telia Anita 20, med
sitt behändiga format, tar liten plats på bordet.
Inbyggd klocka
Telia Anita 20 fungerar som en vanlig klocka. Den
visar dessutom vilken tid och datum ett telefonnummer har inkommit.

Återförsäljare

LZTA 804 3294, 97-09

Telia förbehåller sig rätten till ändringar i
utförande och specifikation utan föregående
meddelande.

Tekniska fakta
Allmänt: Apparat för Telia Nummerpresentation. LCD
teckenruta som kan visa telefonnummer med upp till 10
siffror. Klocka med datumvisning.
Lagringskapacitet: Max 30 telefonnummer inklusive
datum och tidpunkt för påringningen samt löpnummer.
Batterier: 4 st 1,5 V batterier av typen IEC R03 eller IEC
LR03.
Dimensioner: längd 75 mm, bredd 83 mm, höjd 43 mm.
Vikt: Ca 80 g (exkl batterier).

