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• Corded base station + cordless DECT 

Handset B4-3505HS 

• Call transfer between handsets 

• Intercommunication between terminals 

• Supports up to 5 cordless handsets 

• Large backlit LCD with caller ID 

• Hands free speakerphone 

• 100 name and number phonebook 

(base+handset) 

• 5 direct memory 

• Visual ringer 

• 10 ringer melodies 

 B4-3505 Combo 
• Cordless DECT terminal 

• Up to 10h talk time and 100h in standby 

• Hands free speakerphone 

• 50 name and number phonebook 

• Range up to 300m (open field) 

• Visual ringer 

• 10 ringer melodies 

 B4-3505 HS 



INSYS B4-3505 
B4-3505 Combo B4-3505HS 

Package content 1x Corded base station + 1x DECT cordless 

handset 

1x DECT cordless handset 

Specifications Large backlit LCD with caller ID 

Hands free speakerphone 

50 name and number phonebook 

Received call list for the last 20 calls 

10 ringer melodies 

Visual ringer 

Last 10 number redial 

5 direct memories 

Alarm 

Date & Time 

Call transfer between terminals 

Intercommunication between terminals 

 

Mobile terminal 

Up to 10 hours talk time and 100 hours 

standby 

Range up to 50m indoor / 300 m in open 

field 

Compatible with hearing aids 

Rechargeable batteries 

Low battery warning 

 

Large backlit LCD with caller ID 

Hands free speakerphone 

50 name and number phonebook 

Received call list for the last 20 calls 

10 ringer melodies 

Visual ringer 

Last 10 number redial 

Alarm 

Date & Time 

Keypad lock 

Call transfer between terminals 

Intercommunication between terminals 

Up to 10 hours talk time and 100 hours standby 

Range up to 50m indoor / 300 m in open field 

Compatible with hearing aids 

Rechargeable batteries 

Low battery warning 

B4-3505 Combo B4-3505HS 

Conteúdo da 

embalagem 

1x Estação base fixa + 1x Terminal sem fios 

DECT 

1x terminal sem fios DECT 

Especificações Visor de grande de dimensão com 

identificação de chamada 

Mãos livres 

Lista telefónica com 50 nomes e números 

Registo dos números referentes às últimas 

20 chamadas 

10 melodias disponíveis 

Indicação de chamada no visor 

Remarcação das últimas 10 chamadas 

5 memórias directas 

Alarme 

Hora e data 

Transferência de chamadas entre terminais 

Intercomunicação entre terminais 

Suporte até 4 terminais sem fios DECT 

 

Terminal móvel 

Até 10 horas de conversação e até 100 hrs 

de standby 

Alcance até 50m dentro de edifícios / 300m 

em espaço aberto 

Baterias recarregáveis 

Compatível com auxiliares de audição 

Aviso de bateria fraca 

Visor de grande de dimensão com identificação 

de chamada 

Mãos livres 

Lista telefónica com 50 nomes e números 

Registo dos números referentes às últimas 20 

chamadas 

10 melodias disponíveis 

Indicação de chamada no visor 

Remarcação das últimas 10 chamadas 

Alarme 

Hora e data 

Bloqueio de teclado 

Transferência de chamadas entre terminais 

Intercomunicação entre terminais 

Até 10 horas de conversação e até 100 hrs de 

standby 

Alcance até 50m dentro de edifícios / 300m em 

espaço aberto 

Baterias recarregáveis 

Compatível com auxiliares de audição 

Aviso de bateria fraca 



Application example 
Exemplo de aplicação 

IP GSM PBX Bundle up to 5 DECT terminals (extensions) 
PBX IP GSM com suporte até 5 terminais (extensões) 

 
Components / Componentes: 

- INSYS C4-R205 x1 

- INSYS B4-3505 Combo x1 

- INSYS B4-3505HS x4  

Description / Descrição: 

INSYS C4-R205 can be set up and configured together with the INSYS B4-3505 Combo 

which includes one corded base station and one cordless handset B4-3505HS and it’s 

possible to add up to 4 cordless handsets INSYS B4-3505HS to increase the number of 

phone extensions available. 

With these units it’s possible to make and receive calls, communicate between handsets 

and transfer calls from one terminal to another like a regular PBX. The voice 

communication will be made via GSM SIM card (SIM card must support voice 

communications). 

 

The INSYS C4-R205 will also provide WLAN or LAN network support with access to 

broadband mobile internet via 3G (SIM card must support 3G). 

INSYS B4-3505 Combo INSYS B4-3505HS 

O INSYS C4-R205 pode ser utilizado e configurado em conjunto com o INSYS B4-3505 

Combo que inclui um telefone sem fios DECT INSYS B4-3505HS e uma estação de base 

com fios, sendo possível adicionar até mais 4 terminais sem fios INSYS B4-3505HS para 

aumentar o número de terminais (extensões) disponíveis. 

Com esta configuração é possível fazer e receber chamadas, comunicar entre terminais e 

transferir chamadas como numa central telefónica. A comunicação de voz será feita a 

partir do cartão SIM GSM (o cartão SIM tem de suportar comunicações voz). 

 

O INSYS C4-R205 disponibiliza ainda ligações de rede WLAN ou LAN com acesso à 

internet através de banda larga móvel 3G (cartão SIM tem de suportar dados 3G). 


