
 

 

Philips Perfect sound
Telefon bezprzewodowy z 
sekretarką automatyczną

Seria 1000
Czarny

CD1751B
Więcej niż słowa

Technologia XHD zapewniająca znakomitą jakość dźwięku
Seria CD 1000 zapewnia wszystkie podstawowe funkcje nowoczesnej telefonii w formie 
niezmiernie prostej w obsłudze słuchawki bez ograniczenia czasu rozmowy. Możesz 
rozmawiać nawet 12 godzin bez konieczności ładowania!

Niewiarygodna jakość dźwięku
• Dźwięk XHD

Czysta wygoda
• Wyświetlacz z bursztynowym podświetleniem
• Książka telefoniczna na 50 wpisów
• Czas rozmów: 12 godzin

Nie stracisz żadnej wiadomości
• Automatyczna sekretarka z bezpośrednim dostępem w stacji bazowej
• 12 minut nagrywania

Oszczędność energii
• Niski pobór mocy w trybie gotowości: < 0,6 W



 Niski pobór mocy: < 0,6 W

Telefony firmy Philips to urządzenia oszczędzające 
energię zaprojektowane z myślą o środowisku. 
Teraz pobór mocy w trybie gotowości wynosi 
zaledwie 0,6 W.

Dźwięk XHD

Bez względu na to, gdzie jesteś, możesz rozmawiać 
przez telefon bez zakłóceń i szumów, z dużą 
głośnością i wyraźnym brzmieniem głosu. Wysokiej 
jakości głośnik, zaawansowana technologia i 
prawdziwa komora akustyczna zapewniają 
niezrównaną jakość dźwięku podczas każdej 
rozmowy telefonicznej.
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Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Bursztynowy

Dźwięk
• Dzwonki słuchawki: Polifoniczne
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Udogodnienia
• Budzenie: Budzik
• Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
• Wskaźnik ładowania akumulatora
• Wskaźnik pełnego naładowania
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 

akumulatora
• Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące, 

Identyfikacja numeru, Wyciszenie mikrofonu, 
Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane

• Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
• Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4
• Wskaźnik siły sygnału

Funkcje sieciowe
• Antena: Wbudowany w stację bazową

• Kompatybilna: GAP
• Wybieranie numeru: Tonowe, Impulsowe

Wymagania operatora
• Nazwa i identyfikacja dzwoniącego

Automatyczna sekretarka
• Maksymalny czas nagrywania: > 12 min

Pojemność pamięci
• Pozycje rejestru połączeń: 10 pozycji
• Książka telefoniczna: 50 pozycji
• Pojemność listy oddzwaniania: 5

Wymiary
• Wymiary stacji bazowej: 106,9 x 79,15 x 108,5 mm 

(W x G x S)
• Wymiary słuchawki: 164,45 x 28,25 x 46,15 mm 

(W x G x S)

Zasilanie
• Pojemność baterii/akumulatora: 500 mAh
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA NiMH
• Rodzaj zasilania: Możliwość powtórnego ładowania
• Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V~50/60 Hz
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2
•
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