Philips
Telefon bezprzewodowy

CD1304S

Rozmawiaj wygodniej i dłużej
Telefon z serii CD1 idealnie nadaje się do telefonowania do najbliższych. Czysty dźwięk,
daleki zasięg i duża żywotność akumulatora nadają wyrażeniu „utrzymywać kontakt”
całkiem nowe znaczenie.
Wygodny zestaw
• Kompletny zestaw telefoniczny, w tym stacja bazowa oraz 4 słuchawki
• Bezpłatne rozmowy wewnętrzne pomiędzy słuchawkami
Rozmawiaj w całym domu
• Praktycznie bez zakłóceń
• Telefon głośnomówiący
• Zasięg do 300 m zapewnia bezpieczny odbiór
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Telefon bezprzewodowy
Dane techniczne

Zalety produktu

Obraz/wyświetlacz
•
•
•
•

Podświetlenie: nie
Kolory wyświetlacza: Czarno-biały
Ilość linii teksu: 1
Rozdzielczość głównego wyświetlacza:
n.d. piksele
• Technologia wyświetlacza: CSTN
• Typ wyświetlacza głównego: Alfanumeryczny

Wymiary

Zestaw Plug & Play — 4 słuchawki
Poręczny zestaw telefoniczny typu Plug & Play
zawierający stację bazową oraz 4 słuchawki.

Zasilanie

Bezpłatny intercom
Nie trzeba przerywać tego, co się robi i biec ze
słuchawką do syna, gdy dzwoni jego przyjaciel: wystarczy
w prosty sposób wywołać słuchawkę w jego sypialni i
przekazać rozmowę.

• Wymiary stacji bazowej: 118 x 115 x 58 mm
• Wymiary słuchawki: 154 x 50 x 29 mm

Dźwięk

• Dzwonki słuchawki: Instrumentalne, Polifoniczne
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie
głośności

•
•
•
•
•
•
•
•

Wygoda

Funkcje sieciowe

•
•
•
•
•
•
•
•

Budzenie: Budzik
Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
Wskaźnik ładowania baterii
Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące,
Identyfikacja numeru, Telekonferencja, Jawne
przekazywanie połączeń, Wyciszenie mikrofonu
Łatwa obsługa: Tryb głośnomówiący, Blokada
klawiatury, Sterowanie menu
Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 5
słuchawek
Wskaźnik siły sygnału

Pojemność baterii: 550 mAh
Rodzaj baterii: AAA
Rodzaj baterii: NiMH
Rodzaj zasilania: Akumulator
Zasilanie sieciowe: 220-240 V AC, 50 Hz
Liczba baterii: 2
Czas gotowości: Do 150 godz.
Czas rozmowy: Do 12 godz.

• Antena: Wbudowany w stację bazową,
Wbudowana w słuchawkę
• Kompatybilna: GAP
• Wybieranie numeru: Tonowe, impulsowy

wymagania operatora

• Nazwa i identyfikacja dzwoniącego
• identyfikacja rozmówcy w trakcie oczekiwania

Pojemność pamięci

• Pozycje rejestru połączeń: 20
• Książka telefoniczna: 30 nazw i numerów
telefonów
•
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Praktycznie bez zakłóceń
Dzięki zaawansowanej technologii cyfrowej rozmowy są
pozbawione zakłóceń pochodzących z innych urządzeń.
Telefon głośnomówiący
W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik wzmacnia
głos dzwoniącego, co umożliwia prowadzenie
konwersacji bez przytrzymywania słuchawki przy uchu.
Jest to szczególnie przydatne, jeśli chce się notować
przebieg rozmowy lub prowadzić ją w szerszym gronie.
Zasięg do 300 m
Możliwość swobodnego poruszania się w promieniu do
50 m w domu i do 300 m na zewnątrz (w idealnych
warunkach).

