
 

Philips
Atendedor para telefone 
sem fios

CD1451B
Fale melhor, mais tempo, mais longe

Nitidez de som digital
Nunca foi tão fácil fazer chamadas do que com a série CD1. A excelente qualidade de 
som e o manuseamento fácil aliaram-se para tornar este telefone a companhia ideal para 
se manter contactável.

Chamadas nítidas em toda a casa
• Alcance até 300 m para garantir uma boa recepção
• Praticamente livre de interferências

Nunca perca uma chamada
• Tempo de gravação de 15 minutos
• Atendedor de chamadas digital

Ergonomia prática
• Sensação ergonómica
• Utilização simplificada
 



 Sensação ergonómica
O formato do telefone foi concebido para se adaptar 
de forma perfeita à sua mão.

Praticamente livre de interferências
Graças à tecnologia digital avançada, as chamadas 
estão livres de interferências de outros dispositivos.
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Imagem/Visualização
• Retroiluminação: não
• Cores do ecrã: Preto e branco
• Resolução do Ecrã Principal: nd pixel
• Tecnologia do Ecrã Principal: TN
• Tipo do Ecrã Principal: Numérico

Som
• Toques do microtelefone: Instrumental
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Conveniência
• Alarmes: Não
• Teclas da estação de base: Teclas do atendedor de 

chamadas, Tecla de pager
• Indicação de carregamento da bateria
• Gestão de Chamadas: Chamada em Espera, ID do 

Emissor, Chamada em Conferência, Transferência 
de Chamadas Explícita, Microfone sem som

• Fácil de Utilizar: Bloqueio do teclado numérico
• Capacidade multibases: 1
• Capacidade multimicrotelefones: Até 4 

microtelefones
• Indicação da força do sinal

Funcionalidades de Rede
• Antena: Integrada na base, Integrada no 

microtelefone
• Marcação: Por tons, Impulso

Atendedor de Chamadas
• Atendedor de chamadas Plug & Play
• Capacidade de tempo de gravação: Até 15 min.

Capacidade de Memória
• Entradas do registo de chamadas: 10
• Lista de contactos: 20 números

Dimensões
• Dimensões da base: 116 x 110 x 81 mm
• Dimensões do microtelefone: 48 x 24 x 160 mm

Corrente
• Capacidade da pilha: 550 mAh
• Tipo de bateria: AAA NiMH
• Tipo de Pilha: Recarregável
• Corrente eléctrica: CA 220-240 V - 50Hz
• Número de pilhas: 2 por telefone
• Tempo em 'standby': Até 120 horas
• Tempo de conversação: Até 12 horas
•

Especificações
Atendedor para telefone sem fios
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