
 

 

Philips Perfect sound
Telefon fără fir cu robot 
telefonic

Seria 1000
Negru

CD1551B
Nu pierdeţi niciun apel
• Robot telefonic digital
• Durată de înregistrare de 10 minute

Apeluri clare în întreaga casă
• Aproape fără interferenţe
• Semnalul poate fi recepţionat fără probleme până la o distanţă de 300 m .

Confort pur
• Ecran iluminat intens
• Agendă cu 50 de nume
• Durată de convorbire de peste 12 ore

Ecologic
• Consum energetic foarte redus
• Reducere automată a puterii emise



 Aproape fără interferenţe
Graţie unei tehnologii digitale avansate, apelurile nu 
sunt deranjate de interferenţele de la alte dispozitive.

Distanţă de operare până la 300 m
Vă puteţi mișca fără probleme prin casă, până la 50 
metri în interior și 300 metri în exterior (în condiţii 
atmosferice ideale).
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
• Culori afișare: Alb și negru
• Rezoluţie ecran principal: n.a. pixel
• Tehnologie ecran principal: TN
• Tip afișaj principal: Alfanumeric

Sunet
• Sonerii receptor: Instrumental
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Confort
• Alarme: Nu
• Taste staţie de bază: Taste robot telefonic, Buton 

localizare sonoră
• Indicator încărcare baterie
• Gestionare apeluri: Apel în așteptare, ID apelant, 

Conferinţă audio, Transfer apel explicit, Microfon 
silenţios

• Ușurinţă în utilizare: Blocare tastatură, Control 
meniu

• Baze multiple: 1
• Receptoare multiple: Până la 4 receptoare
• Indicator putere semnal

Caracteristici reţea
• Antenă: Integrat în staţia de bază, Integrată în 

receptor
• Apelare: Ton, Puls

Robot telefonic
• Robot telefonic Plug & Play
• Capacitate de înregistrare: Până la 10 min.

Capacitate memorie
• Înregistrări în registrul de apeluri: 10
• Agendă telefonică: 50 nume și numere
• Capacitate listă reapelare: 5

Dimensiuni
• Dimensiuni bază: 120 x 114 x 82,5 mm
• Dimensiuni receptor: 162 x 48,3 x 28,7 mm

Alimentare
• Capacitate baterie: 550 mAh
• Tip baterie: AAA NiMH
• Tip baterie: Reîncărcabilă
• Sursă de alimentare reţea: CA 220 - 240 V - 50 Hz
• Număr de baterii: 2 per telefon
• Durată standby: Până la 150 ore
• Timp de convorbire: Până la 12 ore
•
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