
 

 

Philips Perfect sound
Ασύρματο τηλέφωνο

1000-series
2 συσκευές χειρός Μαύρο

CD1702B
Τα λόγια είναι περιττά

XHD για εκπληκτική ποιότητα ήχου
Το CD 1000 series σας προσφέρει όλα τα απαραίτητα της σύγχρονης τηλεφωνίας σε 
μια απίθανα εύχρηστη συσκευή χειρός, χωρίς συμβιβασμούς στο χρόνο ομιλίας. 
Μιλήστε έως και 12 ώρες με μία μόνο φόρτιση!

Απολαύστε εκπληκτική ποιότητα ήχου
• Ήχος XHD

Επωφεληθείτε από τη μοναδική της άνεση
• Πορτοκαλί οπίσθιος φωτισμός οθόνης
• Ευρετήριο 50 ονομάτων
• 12 ώρες χρόνος ομιλίας

Εξοικονόμηση ενέργειας
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής: < 0,6 W



 Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: <0,6 W

Τα τηλέφωνα Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά 
και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό στο περιβάλλον. 
Πλέον, η καταναλισκόμενη ενέργεια σε κατάσταση 
λειτουργίας είναι μόλις 0,6 W.

Ήχος XHD

Όπου κι αν βρίσκεστε, μπορείτε να μιλάτε στο 
τηλέφωνο χωρίς θόρυβο, με εκπληκτικό επίπεδο 
έντασης και καθαρότητα ήχου της φωνής. Χάρη 
στο ηχείο υψηλής ποιότητας, την εξελιγμένη 
τεχνολογία και τη μεγάλη ακουστική κοιλότητα, 
μπορείτε να απολαύσετε απίστευτη ποιότητα 
ήχου σε κάθε τηλεφωνική συνομιλία.
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Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισμός
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί

Ήχος
• Κουδουνίσματα συσκευής χειρός: Πολυφωνικοί
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι
• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
• Ένδειξη πλήρους φόρτισης μπαταρίας
• Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας
• Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης, 
Αναγνώριση καλούντος, Σίγαση μικροφώνου, 
Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις

• Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
Έως και 4

• Ένδειξη ισχύος σήματος

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Κεραία: Ενσωματωμένη στη βάση

• Συμβατό: GAP
• Κλήση: Ήχος, Παλμική

Προδιαγραφές τηλεφωνικού κέντρου
• Όνομα και ταυτότητα καλούντος

Χωρητικότητα μνήμης
• Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 10 
καταχωρίσεις

• Ευρετήριο: 50 καταχωρίσεις
• Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 5

Διαστάσεις
• Διαστάσεις βάσης: 106,9 x 79,15 x 108,5 χιλ. (Υ x 
Β x Π)

• Διαστάσεις συσκευής χειρός: 164,45 x 28,25 x 
46,15 χιλ. (Υ x Β x Π)

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 500 mAh
• Τύπος μπαταριών: AAA NiMH
• Είδος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
• Αριθμός μπαταριών: 2
•

Προδιαγραφές
Ασύρματο τηλέφωνο
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