
 

Philips
Безжичен телефон

CD1402B
Разговаряйте по-добре, по-дълго и по-нашироко
Чист цифров звук
Провеждането на телефонни разговори никога досега не е било с такава лекота, както 
с гамата модели CD1. Отличното качество на звука и безпроблемното носене са 
обединени, за да направят този телефон идеалният ви помощник за връзка.

Ясни разговори навсякъде в дома ви
• Обхват до 300 м за гарантиране на сигурно приемане
• Практически без смущения

Ергономично - без усилия
• Ергономичност
• Лекота при използване
 



 Ергономичност
Формата на слушалката е оформена с цел идеално 
прилягане в ръката ви.

Практически без смущения
Благодарение на усъвършенствана цифрова 
технология разговорите не се влияят от 
смущения от други източници.
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Картина/дисплей
• Фоново осветление: не
• Цветове на дисплея: Черно и бяло
• Разд.способност основен дисплей: няма 
данни пиксел

• Технология на основния дисплей: TN
• Тип на основния дисплей: Цифров

Звук
• Звънци на слушалката: Инструментален
• Регулатор на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Удобство
• Аларми: Не
• 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: Заключване на клавиатурата
• Възможност за много бази: 1

• Възможност за много слушалки: До 4 слушалки
• Индикатор за силата на сигнала: да

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

• Набиране: Тонално, Импулсно

Капацитет на паметта
• Записи в регистъра на повикванията: 10
• Телефонен указател: 20 номера

Размери
• Базови размери: 114 x 107 x 81 мм
• Размери на слушалката: 48 x 24 x 160 мм

Мощност
• Капацитет на батериите: 550 mAh
• Тип батерия: AAA NiMH
• Тип батерия: Акумулаторен
• Мрежово захранване: AC 220-240V - 50Hz
• Брой на батериите: 2 за една слушалка
• Време на готовност: До 120 часа
• Време за разговор: до 12 часа
•
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