Philips
Trådløs telefon

CD1302S

Snakk bedre, lenger, lenger unna
CD1-utgaven er midt i blinken når du vil ringe dine nærmeste. Tydelige samtaler, lang
rekkevidde og lang batterikapasitet gir det å holde kontakten ny mening.
Multipakke for ultimat anvendelighet
• Komplett DECT-telefonpakke som inkluderer en base og to håndsett
• Gratis intercom – gratis internsamtaler mellom håndsettene
Ta samtaler rundt om i huset
• Så å si uten forstyrrelser
• Høyttalertelefon – snakk uten håndsett
• Opptil 300 m rekkevidde for å gi sikkert mottak

CD1302S/05

Trådløs telefon
Spesifikasjoner

Produkthøydepunkter

Bilde/skjerm
•
•
•
•
•
•

Bakbelysning: nei
Skjermfarger: Svart/hvitt
Tekstlinjer: 1
Hovedskjermoppløsning: i/t piksel
Hovedskjermteknologi: CSTN
Hovedskjermtype: Alfanumerisk

Lyd

• Ringesignaler for håndsett: Instrumental, Polyfon
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Anvendelighet
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarmer: Vekkerklokke
Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
Batteriladeindikasjon
Samtalestyring: Samtale venter, Oppringings-ID,
Konferansesamtale, Eksplisitt samtaleoverføring,
Mikrofonutkobling
Enkel bruk: Håndfrimodus, Nummertastaturlås,
Menykontroll
Flerbasemulighet: 1
Mulighet for flere håndsett: Opptil fem telefonrør
Signalstyrkeindikasjon

Mål

Plug & Play-pakke – to håndsett
En praktisk Plug & Play DECT-telefonpakke som
inkluderer en base og to håndsett.

Effekt

Gratis intercom
Du behøver ikke stoppe det du holder på med for å gi
håndsettet til sønnen din når en av vennene hans ringer.
Du ringer ganske enkelt håndsettet i hans rom og
overfører samtalen.

• Mål på base: 118 x 115 x 58 mm
• Mål, håndsett: 154 x 50 x 29 mm
•
•
•
•
•
•
•
•

Batterikapasitet: 550 mAh
Batteritype: AAA
Batteritype: NiMH
Batteritype: Oppladbar
Lysnett: AC 220–240 V – 50 Hz
Antall batterier: 2
Standby-tid: Opptil 150 timer
Taletid: Opptil 12 timer

Nettverksfunksjoner

• Antenne: Integrert i base, Integrert i håndsett
• Kompatibel: GAP
• Ringer: Tone, Puls

Operatørkrav

• Navn og oppringer-ID
• Innringer-ID på samtale venter

Minnekapasitet

• Samtaleloggoppføringer: 20
• Telefonliste: 30 navn og numre
•
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Så å si uten forstyrrelser
Takket være en avansert digital teknologi forstyrres ikke
samtalene av interferens fra andre enheter.
Høyttalertelefon – snakk uten håndsett
Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler for å
forsterke stemmen til den som ringer. På denne måten
kan du snakke og lytte til en samtale uten å holde
telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele
samtalen med andre eller ta notater i løpet av samtalen.
Opptil 300 m rekkevidde
Beveg deg fritt i og rundt huset i et område på maks 50
meter inne og opptil 300 meter ute (i ideelle åpne
forhold).

