Philips
Sladdlös telefonsvarare

CD1352S

Prata bättre, längre, mer
CD1-serien är den perfekta telefonen för att ringa personer som är viktiga för dig. Tydliga
samtal, lång räckvidd och lång batterilivslängd ger en helt ny innebörd till uttrycket "hålla
kontakten".
Flerpack för ultimat bekvämlighet
• Komplett paket med telefon, en basenhet och 2 handenheter
• Fria intercom-samtal — kostnadsfria samtal mellan handenheterna
Missa aldrig ett samtal
• Digital telefonsvarare
• 10 minuters inspelningstid
Tydliga samtal i hela huset
• Praktiskt taget störningsfritt
• Högtalartelefon – prata utan lur
• Upp till 300 meters räckvidd ger säker mottagning

CD1352S/05

Sladdlös telefonsvarare
Specifikationer

Produktfördelar

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

Telefonsvarare

• Telefonsvarare med Plug & Play
• Inspelningstidskapacitet: 10 min

Minneskapacitet

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

Fria intercom-samtal
Nu behöver du inte sluta med det du håller på med för
att gå och ge telefonluren till sonen när kompisarna
ringer. Du ringer helt enkelt bara upp telefonluren i hans
sovrum och kopplar in samtalet, precis som i en
telefonväxel.
Digital telefonsvarare
Med en digital telefonsvarare missar du aldrig ett samtal
eller meddelande.
10 minuters inspelningstid
Praktiskt taget störningsfritt
Tack vare avancerad digital teknik drabbas samtalen inte
av störningar från andra enheter.
Högtalartelefon – prata utan lur
I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att
förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata
och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot örat. Den
här funktionen är speciellt användbar om du vill dela
samtalet med andra eller ta anteckningar under
samtalet.
Räckvidd upp till 300 m
Du kan röra dig fritt i och omkring huset med en maximal
räckvidd på 50 meter inomhus och upp till 300 meter
utomhus (under idealiska förhållanden).
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Set med 2 handenheter
Komplett paket med Plug & Play-telefon, en basenhet
och 2 handenheter
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