
 

 

Philips
Draadloze telefoon met 
antwoordapparaat

CD1554B
Eenvoud op zijn best

Intuïtief gebruik
De CD1 biedt een helder geluid door het hele huis en combineert een lange gesprekstijd 
met een uitzonderlijk bereik voor urenlange gesprekken zonder storingen, waar u ook 
bent.

Altijd bereikbaar
• Digitaal antwoordapparaat
• 10 minuten opnametijd

Duidelijke gesprekken buitenshuis
• Vrijwel storingsvrij
• Maximaal 300 m bereik voor een goede ontvangst

Puur gebruiksgemak
• Helder verlicht scherm
• Telefoonboek voor 50 namen
• Ruim 12 uur spreektijd

Ecologisch verantwoord ontwerp
• Zeer laag energieverbruik
• Automatische beperking van het stroomverbruik van het apparaat



 Vrijwel storingsvrij
Dankzij een geavanceerde digitale technologie 
kunnen andere apparaten tijdens het bellen geen 
storingen veroorzaken.

Maximaal 300 m bereik
U kunt de ontvanger in en om het huis gebruiken 
met een bereik van maximaal 50 meter binnenshuis 
en maximaal 300 meter buitenshuis (in ideale situatie 
met heldere lucht).
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Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
• Schermkleuren: Zwart-wit
• Resolutie van het hoofdscherm: n.v.t. pixel
• Technologie voor het hoofdscherm: TN
• Hoofdschermtype: Alfanumeriek

Geluid
• Ringtones handset: Instrumentaal
• Volumeregeling: Volumeregeling

Gemak
• Alarmfuncties: Nee
• Toetsen op het basisstation: Toetsen op het 

antwoordapparaat, Paging-toets
• Batterij-oplaadindicatie
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek, 

Nummerherkenning, Telefonische vergadering, 
Oproep expliciet doorverbinden, Mute-functie 
microfoon

• Gebruiksgemak: Blokkering van toetsenpaneel, 
Bediening via menu's

• Meerdere basisstations mogelijk: 1
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4 

handsets
• Signaalsterkte-indicator

Netwerkfuncties
• Antenne: Geïntegreerd in basisstation, 

Geïntegreerd in handset
• Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon

Antwoordapparaat
• Plug & Play-antwoordapparaat
• Capaciteit opnametijd: Maximaal 10 minuten

Geheugencapaciteit
• Gegevens in gesprekkenlog: 10
• Telefoonboek: 50 namen en nummers
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 5

Afmetingen
• Afmetingen basisstation: 120 x 114 x 82,5 mm
• Afmetingen handset: 162 x 48,3 x 28,7 mm

Power
• Batterijcapaciteit: 550 mAh
• Batterijtype: AAA NiMH
• Soort batterij: Oplaadbaar
• Netstroom: AC 220 - 240 V - 50 Hz
• Aantal batterijen: 2 per handset
• Stand-bytijd: Maximaal 150 uur
• Spreektijd: Maximaal 12 uur
•
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