
 

 

Philips Perfect sound
Trådløs telefon med 
telefonsvarer

1000-serien
3 håndsæt Sort

CD1753B
Mere end ord

XHD giver utrolig lydkvalitet
CD 1000-serien giver dig alle den moderne telefonis vigtigste funktioner i et utrolig 
brugervenligt håndsæt uden at gå på kompromis med taletiden. Tal op til 12 timer på en 
enkelt opladning!

Oplev utrolig lydkvalitet
• XHD-lyd

Få rendyrket bekvemmelighed
• Display med gul baggrundsbelysning
• Telefonbog med 50 navne
• 12 timers taletid

Gå aldrig glip af en besked
• Telefonsvarer med direkte adgang på basestation
• 12 minutters optagetid

Spar energi
• Lavt strømforbrug i standby-tilstand: < 0,6 W



 Lavt strømforbrug: < 0,6 W

Philips-telefoner er energieffektive og designet til at 
være miljøvenlige. Nu er strømforbruget i standby-
tilstand kun 0,6 W.

XHD-lyd

Lige meget hvor du befinder dig, kan du føre en 
støjfri telefonsamtale med fantastisk lydstyrke og ren 
lyd. Takket være en højttaler i høj kvalitet, avanceret 
teknologi og et ægte akustisk kammer kan du få 
glæde af den utrolige lydkvalitet under alle 
telefonsamtaler.
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Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Gul

Lyd
• Håndsæt ringetoner: Polyfonisk
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Komfort
• Alarmer: Vækkeur
• Basestation-taster: Personsøgningstast
• Indikator for batteriopladning
• Indikator for fuldt opladet batteri
• Indikator for batteriniveau
• Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-

afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
• Multi-base: 1
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 4
• Signalstyrke-indikation

Netværksfunktioner
• Antenne: Integreret på basisenhed
• Kompatibel: GAP
• Opkald: Tone, Pulse

Operatørkrav
• Navn og vis-nummer

Telefonsvarer
• Max. optagetid: > 12 min.

Hukommelseskapacitet
• Adgange i opkaldslog: 10 poster
• Telefonbog: 50 poster
• Genopkaldsliste: 5

Mål
• Mål på basisenhed: 106,9 x 79,15 x 108,5 mm (H x 

L x B)
• Mål på håndsæt: 164,45 x 28,25 x 46,15 mm (H x L 

x B)

Strøm
• Batterikapacitet: 500 mAh
• Batteritype: AAA, NiMH
• Batteritype: Genopladelig
• Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Batterier: 2
•
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