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Bezdrátový telefon

Řada 1 000
Černá

CD1701B
Víc než slova

Technologie XHD pro neuvěřitelně kvalitní zvuk
Řada CD 1000 poskytuje v až neuvěřitelně snadno ovládaném přístroji všechny 
vymoženosti moderní telefonie, a to bez kompromisů v délce hovoru. Na jedno nabití 
můžete mluvit až 12 hodin!

Zážitek z neuvěřitelně kvalitního zvuku
• Zvuk XHD

Pocit dokonalého pohodlí
• Oranžové podsvícení displeje
• Telefonní seznam s kapacitou 50 jmen
• 12 hodin doby hovoru

Úspora energie
• Nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,6 W



 Nízká spotřeba energie: <0,6 W

Telefony Philips šetří energii a jsou navrženy 
s ohledem na životní prostředí. Současná spotřeba 
v pohotovostním režimu je pouhých 0,6 W.

Zvuk XHD

Nezáleží na tom, kde právě jste, a přes to můžete 
telefonovat naprosto bez šumu a s neuvěřitelnou 
hlasitostí a čistotou zvuku hlasu. Díky vysoce 
kvalitnímu reproduktoru, sofistikované technologii a 
skutečné akustické ozvučnici si můžete vychutnat 
neuvěřitelnou kvalitu zvuku při každém telefonním 
hovoru.
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Obraz/displej
• Podsvětlení: Ano
• Barva podsvětlení: Jantarová

Zvuk
• Zvonění přístroje: Polyfonní
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Pohodlí
• Budíky: Budík
• Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
• Indikace nabíjení baterií: Ano
• Indikace nabití akumulátoru: Ano
• Indikace vybitých baterií: Ano
• Správa hovorů: Čekající hovor, Identifikace 

volajícího, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, 
Přijaté hovory

• Možnost použití více zákl. stanic: 1
• Možnost použití více přístrojů: Až 4
• Indikace úrovně signálu: Ano

Funkce sítě
• Anténa: Integrovaná v základně

• Kompatibilní: GAP
• Vytáčení: Tónové, Pulsní

požadavky na operátora
• Jméno a identifikace volajícího: Ano

Kapacita paměti
• Položky záznamu hovorů: 10 záznamů
• Telefonní seznam: 50 záznamů
• Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 5

Rozměry
• Rozměry základny: 106,9 x 79,15 x 108,5 mm 

(V x H x Š)
• Rozměry přístroje: 164,45 x 28,25 x 46,15 mm 

(V x H x Š)

Spotřeba
• Kapacita baterie: 500 mAh
• Typ baterie: AAA NiMH
• Typ baterií: Dobíjecí
• Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
• Počet baterií: 2
•
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