
 

 

Philips Perfect sound
Telefone sem fio

Série 1000
Preta

CD1701B
Mais do que palavras

XHD para uma qualidade de som inacreditável
A linha CD 1000 oferece o essencial da telefonia moderna em um fone incrivelmente 
fácil de usar, sem comprometer o tempo de conversação. Fale até 12 horas com uma 
única carga!

Experimente uma qualidade de som inacreditável
• Som XHD

Conte com a máxima praticidade
• Display com luz de fundo amarela
• Agenda telefônica para 50 nomes
• 12 horas de conversa

Poupe energia
• Baixo consumo de energia no modo de espera: < 0,6 W



 Baixo consumo de energia: < 0,6 W

Os telefones Philips apresentam alta eficiência 
energética e são projetados para respeitar o meio 
ambiente. Agora, a energia consumida no modo de 
espera é de apenas 0,6 W.

Som XHD

Não importa onde você esteja, é possível conversar 
ao telefone sem ruídos, com uma sonoridade incrível 
e alta nitidez de voz. Graças a um alto-falante de alta 
qualidade, à tecnologia sofisticada e a uma câmara 
acústica real, você pode contar com uma qualidade 
sonora inacreditável em todas as conversas 
telefônicas.
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Imagem/tela
• Luz de fundo
• Cor da luz de fundo: Âmbar

Som
• Toques de telefone: Polifônico
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Praticidade
• Alarmes: Despertador
• Teclas da estação base: Tecla de localização
• Indicação de carga da bateria
• Indicação de bateria carregada
• Indicação de bateria fraca
• Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera, 

Identificador de chamadas, Microfone mudo, 
Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas

• Capacidade para várias bases: 1
• Capacidade para vários fones: Até 4
• Indicação da intensidade do sinal

Funções de rede
• Antena: Integrado à base

• Compatível: GAP
• Discagem: Tom, Pulso

Requisitos do operador
• Nome e ID da chamada originada

Capacidade de memória
• Entradas do registro de chamadas: 10 entradas
• Agenda telefônica: 50 entradas
• Capacidade da lista de rediscagem: 5

Dimensões
• Dimensões da base: 106,9 x 79,15 x 108,5 mm (A 

x P x L)
• Dimensões do fone: 164,45 x 28,25 x 46,15 mm (A 

x P x L)

Alimentação
• Capacidade da bateria: 500 mAh
• Tipo de pilha: AAA NiMH
• Tipo de bateria: Recarregável
• Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
• Nº de pilhas: 2
•

Especificações
Telefone sem fio
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