
 

 

Philips Perfect sound
Telefone sem fios com 
atendedor

Série 1000
Preto

CD1751B
Além das palavras

XHD para uma qualidade de som inacreditável
A série CD 1000 proporciona-lhe todas as características essenciais dos telefones 
modernos num aparelho incrivelmente fácil de utilizar sem comprometer o tempo de 
conversação. Fale até 12 horas com um único carregamento!

Experimente uma qualidade de som inacreditável
• Som XHD

Desfrute da comodidade pura
• Retroiluminação âmbar no visor
• Lista de contactos com 50 nomes
• 12 horas de tempo de conversação

Nunca perca uma mensagem
• Atendedor de chamadas de acesso directo na base
• 12 minutos de tempo de gravação

Poupe energia
• Baixo consumo de energia em modo de espera: < 0,6 W



 Baixo consumo de energia: <0,6 W

Os telefones da Philips têm um consumo eficiente de 
energia e foram concebidos de forma a respeitar o 
ambiente. Agora a energia consumida em modo de 
espera é de apenas 0,6 W.

Som XHD

Independentemente do local onde se encontra, pode 
ter uma conversa telefónica sem ruído, com um 
volume incrível e pureza do som da voz. Graças a um 
altifalante de alta qualidade, à tecnologia sofisticada e 
a uma câmara acústica real, pode desfrutar de uma 
qualidade de som inacreditável em qualquer 
conversa telefónica.
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Imagem/Visualização
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Âmbar

Som
• Toques do auscultador: Polifónicos
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Comodidade
• Alarmes: Despertador
• Teclas da estação de base: Tecla de pager
• Indicação de carga
• Indicação de bateria cheia
• Indicação de bateria fraca
• Gestão de Chamadas: Chamada em Espera, ID do 

Emissor, Microfone sem som, Chamadas Não 
Atendidas, Chamadas Recebidas

• Capacidade multibases: 1
• Capacidade multi-auscultadores: Até 4
• Indicação da força do sinal

Funcionalidades de Rede
• Antena: Integrada na base
• Compatível: GAP
• Marcação: Por tons, Impulso

Requisitos do Operador
• ID do Emissor e Nome

Atendedor de Chamadas
• Capacidade de tempo de gravação: > 12 min.

Capacidade de Memória
• Entradas do registo de chamadas: 10 entradas
• Lista de contactos: 50 entradas
• Capacidade de Lista de Remarcação: 5

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

x P x L)
• Dimensões do auascultador: 164,45 x 28,25 x 

46,15 mm (A x P x L)

Alimentação
• Capacidade das pilhas: 500 mAh
• Tipo de pilhas: AAA NiMH
• Tipo de pilhas: Recarregável
• Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Número de pilhas: 2
•

Especificações
Telefone sem fios com atendedor
Série 1000 Preto 
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