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Bild/visning
• Bakgrundsbelysning: nej
• Antal färger: Svartvit
• Textrader: 1
• Huvudskärmsupplösning: saknas bildpunkt
• Huvudskärmsteknik: CSTN
• Huvudskärmstyp: Alfanumerisk

Ljud
• Ringsignaler för handenhet: Instrumental, Polyfona
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Praktiskt
• Larm: Väckarklocka
• Basstationstangenter: Knapp på 

handenhetssökare
• Laddindikator
• Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID, 

Gruppsamtal, Explicit samtalsöverföring, 
Ljudavstängning

• Lättanvänd: Handsfree-läge, Lås för knappsats, 
Menykontroll

• Multibasfunktion: 1
• Multihandset-funktion: Upp till 5 handenheter
• Signalstyrkeindikering

Storlek
• Basmått: 118 x 115 x 58 mm
• Mått - handenhet: 154 x 50 x 29 mm

Ström
• Batterikapacitet: 550 mAh
• Batterityp: AAA
• Batterityp: NiMh
• Typ av batteri: Uppladdningsbara
• Nätström: AC 220–240 V - 50 Hz
• Antal batterier: 2
• Standby-tid: Upp till 150 timmar
• Samtalstid: Upp till 12 timmar

Nätverksfunktioner
• Antenn: Integrerad på basenhet, Integrerad på 

handenheten
• Kompatibel: GAP
• Uppringning: Ton, Puls

Operatörskrav
• Namn och uppringnings-ID
• ID för väntande samtal

Minneskapacitet
• Poster i samtalslogg: 20
• Telefonbok: 30 namn och nummer
•

Sladdlös telefon
  

Specifikationer

Publiceringsdatum 2008-
04-10

Version: 2.0.3

12 NC: 9961 400 05734
EAN: 87 10895 94909 5

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
CD13

Produkt

Set med 
Praktiskt Pl
fyra handen

Fria inter
Nu behöver
att gå och g
ringer. Du r
sovrum och
telefonväxe

Praktiskt
Tack vare a
av störninga

Högtalar
I handsfree
förstärka u
och lyssna u
här funktio
samtalet m
samtalet.

Räckvidd
Du kan röra
räckvidd på
utomhus (u
04S/05

fördelar

4 handen
ug & Play-te
heter.

com-sam
 du inte slu
e telefonlu
inger helt en
 kopplar in 
l.

 taget stö
vancerad di
r från andr

telefon – 
-läget använ
ppringarens
tan att beh

nen är spec
ed andra el

 upp till 3
 dig fritt i oc
 50 meter 
nder idealis
heter
lefonpaket med en basenhet och 

tal
ta med det du håller på med för 
ren till sonen när kompisarna 
kelt bara upp telefonluren i hans 
samtalet, precis som i en 

rningsfritt
gital teknik drabbas samtalen inte 
a enheter.

prata utan lur
ds en inbyggd högtalare till att 
 röst vilket gör att du kan prata 
öva hålla telefonen mot örat. Den 
iellt användbar om du vill dela 
ler ta anteckningar under 

00 m
h omkring huset med en maximal 
inomhus och upp till 300 meter 
ka förhållanden).

http://www.philips.com

