
 

 

Philips Perfect sound
Sladdlös telefon med 
telefonsvarare

1000-serien
Svart

CD1751B
Mer än ord

XHD för otrolig ljudkvalitet
Med CD 1000-serien får du alla väsentligheter med modern telefoni i en otroligt 
lättanvänd handenhet utan att du behöver kompromissa med samtalstiden. Prata i upp till 
12 timmar efter en enda laddning!

Upplev otrolig ljudkvalitet
• XHD-ljud

Njut av ren bekvämlighet
• Orange bakgrundsbelyst skärm
• Telefonbok för 50 namn
• 12 timmars samtalstid

Missa aldrig ett meddelande
• Direktåtkomst till telefonsvarare på basenhet
• 12 minuters inspelningstid

Spara energi
• Låg strömförbrukning i standbyläge: < 0,6 W



 Låg strömförbrukning: < 0,6 W

Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade 
för att ge låg miljöpåverkan. Strömförbrukningen är 
nu nere i 0,6 W.

XHD-ljud

Oavsett var du befinner dig kan du prata i telefon 
utan brus, med fantastiskt starka och klara röster. 
Tack vare en högtalare med hög kvalitet, sofistikerad 
teknik och en riktig akustisk kammare upplever du 
en otrolig ljudkvalitet vid varje telefonsamtal.
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Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Gul

Ljud
• Ringsignaler för handenhet: Polyfona
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Bekvämlighet
• Larm: Väckarklocka
• Basstationens knappar: Knapp på 

handenhetssökare
• Indikering vid batteriladdning
• Indikator för fullt batteri
• Indikator för låg batterinivå
• Samtalshantering: Samtal väntar*, 

Nummerpresentation*, Ljudavstängning, Missade 
samtal, Mottagna samtal

• Multibasfunktion: 1
• Multihandset-funktion: Upp till 4
• Signalstyrkeindikering

Nätverksfunktioner
• Antenn: Integrerad på basenhet

• Kompatibel: GAP
• Uppringning: Ton, Puls

Operatörskrav
• Namn och uppringnings-ID

Telefonsvarare
• Inspelningstidskapacitet: > 12 min.

Minneskapacitet
• Poster i samtalslogg: 10 poster
• Telefonbok: 50 poster
• Funktion för återuppringningslista: 5

Mått
• Basmått: 106,9 x 79,15 x 108,5 mm (H x D x B)
• Mått - handenhet: 164,45 x 28,25 x 46,15 mm (H x 

D x B)

Effekt
• Batterikapacitet: 500 mAh
• Batterityp: AAA, NiMH
• Typ av batteri: Laddningsbar
• Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
• Antal batterier: 2
•
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