
 

 

Philips
Telefone sem fio

CD1401B
Fale melhor, por mais tempo e com maior alcance
Clareza de som digital
Com a série CD1, fazer uma chamada telefônica nunca foi tão fácil. A combinação da 
qualidade de som excelente com o manuseio fácil faz desse telefone o parceiro ideal para 
permanecer em contato.

Ligações gratuitas dentro de casa
• Praticamente sem interferências

Ergonomia sem esforço
• Sensação ergonômica
• Fácil de usar



 Praticamente sem interferências
Graças à avançada tecnologia digital, as chamadas 
não apresentam interferências de outros 
dispositivos.

Sensação ergonômica
O formato do telefone foi projetado para se encaixar 
perfeitamente na sua mão.
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Imagem/tela
• Cores da tela: Preto e branco
• Resolução do display principal: ND pixel
• Tecnologia do display principal: TN
• Tipo do display principal: Numérico

Som
• Toques de telefone: Instrumental
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Praticidade
• Teclas da estação base: Tecla de localização
• Indicação de carga da bateria
• Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera, 

Identificador de chamadas, Conference Call, 
Transferência de chamada ativa, Microfone mudo

• Fácil de usar: Bloqueio do teclado
• Indicação da intensidade do sinal

Funções de rede
• Antena: Integrado à base, Integrado ao telefone
• Discagem: Tom, Pulso

Capacidade de memória
• Entradas do registro de chamadas: 10
• Agenda telefônica: 20 números

Dimensões
• Dimensões da base: 114 x 107 x 81 mm
• Dimensões do fone: 48 x 24 x 160 mm

Alimentação
• Capacidade da bateria: 550 mAh
• Tipo de pilha: AAA NiMH
• Tipo de bateria: Recarregável
• Alimentação: AC 110 a 230 V - 60 Hz
• Nº de pilhas: 2 por telefone
• Tempo de espera: Até 120 horas
• Tempo de conversa: Até 12 horas
•
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