Philips
Záznamník bezdrôtového
telefónu

CD1354S

Hovorte lepšie, dlhšie a ďalej
Telefón série CD1 je ideálnym telefónom pre volanie tým, ktorí sú pre vás dôležití.
Konverzácie bez rušenia, dlhý dosah a dlhá životnosť batérie dodajú pojmu ostať v
kontakte úplne nový zmysel.
Hromadné balenie k vašim službám
• Kompletný balík s telefónom vrátane základne a 4 slúchadiel
• Bezpl. vnút. hovory - bezpl. inter. hovory medzi slúchadlami
Nikdy nezmeškajte hovor
• Digitálny odkazovač
• 10-minútový čas nahrávania
Hovory bez rušenia v okolí celého domu
• Prakticky bez rušenia
• Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk
• Rozsah až 300 m pre bezpečný príjem
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Záznamník bezdrôtového telefónu
Technické údaje

Najdôležitejšie funkcie

Obraz/Displej
•
•
•
•
•
•

Podsvietenie: nie
Farby displeja: Čiernobiele
Riadky textu: 1
Rozlíšenie hlavného displeja: na pixel
Technológia hlavného displeja: CSTN
Typ hlavného displeja: Alfanumerické

Zvuk

• Tóny zvonenia mikrotelefónu: Inštrumentálne,
Polyfonické
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/
nadol

Užitočná funkcia
•
•
•
•
•
•
•
•

Budíky: Hodiny s budíkom
Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
Indikácia nabíjania batérie: áno
Správa hovorov: Čakajúci hovor, Identifikácia
volajúceho, Konferenčný hovor, Explicitné
presmerovanie hovorov, Stlmenie mikrofónu
Jednoduché používanie: Režim voľných rúk,
Uzamknutie klávesnice, Ovládanie cez ponuku
Schopnosť použiť viacero základní: 1
Viaceré slúchadlá: až 5 slúchadiel
Indikátor sily signálu: áno

Rozmery

• Rozmery základne: 118 x 115 x 58 mm
• Rozmery slúchadla: 154 x 50 x 29 mm

Napájanie
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapacita batérií: 550 mAh
Typ batérie: AAA
Typ batérie: NiMH
Druh batérie: Nabíjateľná
Napájanie zo siete: AC 220-240 V - 50 Hz
Počet batérií: 2
Pohotovostný čas: Až 150 hodín
Čas hovoru: Až 12 hodín

Vlastnosti siete

• Anténa: Integrovaná na základni, Integrovaná na
mikrotelefóne
• Kompatibilný: GAP
• Voľba: Tón, Pulzná

Prevádzkové požiadavky

• Meno a identifikácia volajúceho: áno
• Zobrazenie identifikácie volajúceho, čakajúceho
na linke: áno

Odkazovač

• Odkazovač Plug & Play: áno
• Kapacita času nahrávania: 10 min.

Kapacita pamäte

• Záznamy hovorov: 20
• Telefónny zoznam: 30 mien a čísel
•
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Balík Plug & Play - 4 slúchadlá
Pohodlný balík Plug & Play s telefónom vrátane základne
a 4 slúchadiel.
Bezplatné vnútorné hovory
Nepotrebujete sa zastaviť pri práci a dať mikroslúchadlo
synovi, keď mu volá priateľka: môžete voľne a
jednoducho zavolať na jeho slúchadlo a presmerovať
hovor.
Digitálny odkazovač
Vďaka digitálnemu odkazovaču nikdy nezmeškáte hovor
alebo odkaz.
10-minútový čas nahrávania
Prakticky bez rušenia
Vďaka pokročilej digitálnej technológii nie sú hovory
rušené inými zariadeniami.
Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk
Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor
hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, čím
vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho,
aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi
užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať s druhými
alebo si počas hovoru robiť poznámky.
Rozsah až 300 m
Voľne sa pohybujte okolo domova v maximálnom dosahu
50 metrov vo vnútri a až 300 metrov vonku na voľnom
priestranstve (pri ideálnych vonkajších podmienkach).

