
 

Philips
Безжичен телефон с 
телефонен секретар

CD1353S
Разговаряйте по-добре, по-дълго 

и по-нашироко
Серия CD1 е идеалният телефон да се обаждате на тези, които са важни за вас. 
Ясни разговори, голям диапазон и дълъг живот на батерията придават изцяло ново 
значение на израза "тук съм, ако ти трябвам".

Комбиниране за максимално удобство
• Пълен пакет на телефон, включващ база и 3 слушалки
• Безплатен интерком - безплатни вътрешни разговори между слушалките

Без пропуснати повиквания
• Цифров телефонен секретар
• 10 минути време за запис

Ясни разговори навсякъде в дома ви
• Практически без смущения
• Разговорна система - със свободни ръце
• Обхват до 300 м за гарантиране на сигурно приемане
 



 Plug & Play пакет - 3 слушалки
Удобен Plug & Play телефон, включващ база и 3 
слушалки.

Безплатен интерком
Не се налага да прекъсвате работата си, за да 
дадете слушалката на сина си, когато го търсят 
негови приятели: свободно и лесно може да 
позвъните на слушалката в неговата спалня и да 
прехвърлите повикването.

Цифров телефонен секретар
С цифровия телефонен секретар няма да 
пропуснете никое повикване или съобщение.

10 минути време за запис
10 минути време за запис

Практически без смущения
Благодарение на усъвършенствана цифрова 
технология разговорите не се влияят от 
смущения от други източници.

Разговорна система - със свободни 
ръце
Режимът на разговор със свободни ръце използва 
вграден високоговорител за усилване на гласа на 
събеседника, което ви позволява да говорите и 
чувате разговора, без да държите телефона до 
ухото си. Това е особено полезно, ако желаете и 
други да следят разговора или да си водите 
бележки по време на разговор.

Обхват до 300 м
Движете се свободно в къщата и наоколо с 
обхват до 50 метра на закрито и до 300 метра на 
открито (при идеални условия на открито).
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Картина/дисплей
• Фоново осветление: не
• Цветове на дисплея: Черно и бяло
• Редове текст: 1
• Разд.способност основен дисплей: няма 
данни пиксел

• Технология на основния дисплей: CSTN
• Тип на основния дисплей: Буквено-цифров

Звук
• Звънци на слушалката: Инструментален, 
Полифонични

• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Удобство
• Аларми: Будилник
• Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
• Индикатор за зареждане на батерията
• Управление на разговорите: Изчакване на 
повикванията, Идентификатор на повикващия, 
Конферентен разговор, Изрично прехвърляне 
на повиквания, Заглушаване на микрофона

• Лесна употреба: Режим на работа "свободни 
ръце", Заключване на клавиатурата, Управление 
на менюто

• Възможност за много бази: 1
• Възможност за много слушалки: До 5 слушалки
• Индикатор за силата на сигнала: да

Размери
• Базови размери: 118 x 115 x 58 мм
• Размери на слушалката: 154 x 50 x 29 мм

Мощност
• Капацитет на батериите: 550 mAh
• Тип батерия: AAA
• Тип батерия: Никел-металхидридна
• Тип батерия: Акумулаторна
• Мрежово напрежение: AC 220-240V - 50Hz
• Брой на батериите: 2
• Време на готовност: До 150 часа
• Време за разговор: до 12 часа

Мрежови характеристики
• Антена: Вградена в основата, Вградена в 
слушалката

• Съвместим: GAP
• Набиране: Тонално, Импулсно

изисквания на оператора
• Име и идентификация на повикващия
• ИД на повикващия при чакащо повикване

Телефонен секретар
• Plug & Play тел. секретар
• Капацитет на време за запис: 10 мин.

Капацитет на паметта
• Записи в регистъра на повикванията: 20
• Телефонен указател: 30 имена и номера
•

Спецификации
Безжичен телефон с телефонен секретар
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