
 

 

Philips Perfect sound
Vezeték nélküli, 
üzenetrögzítős telefon

1000-es sorozat
Fekete

CD1751B
Többet mond minden szónál

XHD a lenyűgöző hangminőségért
A CD 1000 a modern telefonálás teljes eszköztárát felvonultatja az Ön számára ezzel az 
egyszerűen használható kézibeszélővel, anélkül, hogy akár a beszélgetési idő tekintetében 
kompromisszumokra kényszerülne. Egyetlen feltöltéssel akár 12 órán keresztül beszélhet!

Lenyűgöző hangminőség
• XHD hang

Ismerje meg a tökéletes kényelmet
• Borostyánsárga háttérfényű kijelző
• 50 nevet tároló telefonkönyv
• 12 órányi beszélgetési idő

Soha ne maradjon le egyetlen hívásról sem
• Közvetlen hozzáférésű üzenetrögzítő az alapkészüléken
• 12 perc felvételi idő

Energiatakarékos megoldás
• Alacsony fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,6 W



 Alacsony fogyasztás: < 0,6 W

A Philips telefonok energiahatékonyak, és tervezésük 
során fontos szempont volt a környezet megóvása. 
Így készenléti üzemmódban a fogyasztás mindössze 
0,6 W.

XHD hang

Bárhol zajmentes telefonbeszélgetést folytathat, 
hihetetlenül kiegyenlített és tiszta beszédhanggal. A 
kiváló minőségű hangszórónak, a kifinomult 
technológiának és a valódi akusztikus kamrának 
köszönhetően minden telefonbeszélgetésnél 
élvezheti a lenyűgöző hangminőséget.
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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Borostyánsárga

Hangzás
• Kézibeszélő csengői: Többszólamú
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Kényelem
• Ébresztők: Ébresztőóra
• Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• Akkumulátor feltöltve jelzés
• Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
• Híváskezelés: Hívásvárakoztatás, Hívóazonosító, 

Mikrofon némítás, Nem fogadott hívások, Fogadott 
hívások

• Több-bázisú képesség: 1
• Több kézibeszélős képesség: Max. 4
• Jelerősség kijelzése

Hálózati jellemzők
• Antenna: Alapkészülékbe integrált
• Kompatibilis: GAP
• Tárcsázás: Hangjelzéses, Impulzusos

üzemeltető követelményei
• Név és hívóazonosító

üzenetrögzítő készülék
• Rögzítési idő mennyisége: > 12 perc

Memória kapacitás
• Hívásnapló bejegyzések: 10 bejegyzés
• Telefonkönyv: 50 bejegyzés
• Újratárcsázási lista kapacitása: 5

Méretek
• Alapegység mérete: 106,9 x 79,15 x 108,5 mm (ma 

x mé x sz)
• Kézibeszélő méretei: 164,45 x 28,25 x 46,15 mm 

(ma x mé x sz)

Tápellátás
• Akkumulátorkapacitás: 500 mAh
• Akkumulátor típusa: AAA NiMH
• Akku típusa: Újratölthető
• Tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
• Elemek száma: 2
•

Műszaki adatok
Vezeték nélküli, üzenetrögzítős telefon
1000-es sorozat Fekete 
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