
 

Philips
Langaton puhelinvastaaja

CD1353S
Puhu laadukkaammin, kauemmin 

ja joustavammin
CD1-sarjan puhelimet sopivat täydellisesti sinulle tärkeisiin puheluihin: keskustelut 
kuuluvat selkeästi, kuuluvuusalue on laaja ja akku kestää pitkään. Yhteyden pitäminen saa 
nyt aivan uuden merkityksen.

Ylivertaista käyttömukavuutta monipakkauksella
• Puhelinpakkaus, jossa on tukiasema ja kolme kuuloketta
• Maksuton sisäpuhelin – Maksuttomia puheluja kuulokkeesta toiseen

Olet aina tavoitettavissa
• Digitaalinen vastaaja
• 10 minuutin tallennusaika

Häiriöttömät puhelut kaikkialla talossa
• Käytännössä häiriötön
• Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
• Jopa 300 m:n alue takaa häiriöttömän vastaanoton
 



 Kolmen kuulokkeen Plug & Play -
pakkaus
Kätevä Plug & Play -puhelinpakkaus, jossa on 
tukiasema ja kolme kuuloketta

Ilmaiset sisäpuhelut
Jos perheenjäsenesi saa puhelun juuri kun olet itse 
puhelimessa, voit puhelun lopettamisen sijasta siirtää 
puhelun toiseen luuriin ja jatkaa omaa puheluasi 
rauhassa.

Digitaalinen vastaaja
Digitaalisen vastaajan ansiosta olet aina 
tavoitettavissa.

10 minuutin tallennusaika
10 minuutin tallennusaika

Käytännössä häiriötön
Kehittyneen digitaalisen tekniikan ansiosta muut 
laitteet eivät häiritse puheluja.

Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
Handsfree-tilan sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa 
soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella 
pitämättä luuria korvalla puhelun aikana. Erityisen 
kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun 
muiden kanssa ja tehdä samalla muistiinpanoja.

Jopa 300 m:n alue
Voit liikkua vapaasti korkeintaan 50 metrin säteellä 
asunnon sisällä ja jopa 300 metrin säteellä 
ulkoilmassa ihanteellisissa olosuhteissa.
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Kuva/näyttö
• Taustavalo: ei
• Näyttövärit: Mustavalkoinen
• Tekstirivit: 1
• Päänäytön tarkkuus: n/a pikseli
• Päänäyttötekniikka: CSTN
• Päänäytön tyyppi: Aakkosnumeerinen

Ääni
• Luurin soittoäänet: Instrumentaaliset, Moniääniset
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Käytön mukavuus
• Herätykset: Herätyskello
• Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
• Latausilmaisin
• Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus, Soittajan 

tunnistus, Neuvottelupuhelu, Selkeä soitonsiirto, 
Mikrofonin mykistys

• Helppokäyttöinen: Handsfree-tila, 
Näppäimistölukko, Valikkojen hallinta

• Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
• Usean luurin mahdollisuus: Enintään 5 luuria
• Signaalivoimakkuuden ilmaisin

Mitat
• Tukiaseman mitat: 118 x 115 x 58 mm
• Luurin mitat: 154 x 50 x 29 mm

Virta
• Akun kapasiteetti: 550 mAh
• Pariston malli: AAA
• Pariston malli: NiMH
• Akkutyyppi: Ladattava
• Verkkovirta: 220 - 240 V AC, 50 Hz
• Paristojen määrä: 2
• Valmiusaika: Enintään 150 tuntia
• Puheaika: Enintään 12 tuntia

Verkko-ominaisuudet
• Antenni: Integroitu tukiasemaan, Integroitu luuriin
• Yhteensopiva: GAP
• Valintatyyppi: Äänivalinta, pulssi

operaattorin vaatimukset
• Soittajan tunnistus
• Soittajan tunnistus odottavasta puhelusta

Vastaaja
• Plug & Play -vastaaja
• Tallennuskapasiteetti: 10 min

Muistikapasiteetti
• Soittajaluettelo: 20
• Puhelinmuistio: 30 nimeä ja numeroa
•
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