
 

 

Philips Perfect sound
Draadloze telefoon met 
antwoordapparaat

1000-serie
3 handsets
Zwart

CD1753B
Meer dan woorden

XHD voor een ongelooflijke geluidskwaliteit
De CD 1000-serie biedt alle essentiële vereisten voor moderne telefonie in een zeer 
gebruiksvriendelijke handset zonder compromissen aan de spreektijd. Tot wel 12 uur 
praten zonder opladen!

Ongelooflijke geluidskwaliteit
• XHD-geluid

Optimaal gebruiksgemak
• Oranje verlicht display
• Telefoonboek voor 50 namen
• 12 uur gesprekstijd

Nooit meer een oproep missen
• Directe toegang tot antwoordapparaat via basisstation
• 12 minuten opnametijd

Energie besparen
• Laag energieverbruik in stand-bymodus: < 0,6 W



 Laag energieverbruik: < 0,6 W

Philips-telefoons zijn energiezuinig en ontworpen 
met oog voor het milieu. Nu bedraagt het 
energieverbuik in de stand-bymodus slechts 0,6 W.

XHD-geluid

U kunt nu waar u ook bent een telefoongesprek 
voeren zonder ruis, en met ongelooflijk goed en 
helder spraakvolume. Dankzij een hoogwaardige 
luidspreker, geavanceerde technologie en een echte 
akoestische kamer hebt u nu een ongelooflijk goede 
geluidskwaliteit bij elk telefoongesprek.
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Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

Geluid
• Ringtones handset: Polyfoon
• Volumeregeling: Volumeregeling

Gemak
• Alarmfuncties: Wekker
• Toetsen op het basisstation: Paging-toets
• Batterij-oplaadindicatie
• Indicatie 'batterij opgeladen'
• Batterij bijna leeg-indicatie
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek, 

Nummerherkenning, Mute-functie microfoon, 
Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken

• Meerdere basisstations mogelijk: 1
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
• Signaalsterkte-indicator

Netwerkfuncties
• Antenne: Geïntegreerd in basisstation
• Compatibel: GAP
• Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon

Vereisten voor de operator
• Naam- en nummerherkenning

Antwoordapparaat
• Capaciteit opnametijd: > 12 min.

Geheugencapaciteit
• Gegevens in gesprekkenlog: 10 vermeldingen
• Telefoonboek: 50 vermeldingen
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 5

Afmetingen
• Afmetingen basisstation: 106,9 x 79,15 x 108,5 mm 

(h x d x b)
• Afmetingen handset: 164,45 x 28,25 x 46,15 mm (h 

x d x b)

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 500 mAh
• Batterijtype: AAA NiMH
• Soort batterij: Oplaadbaar
• Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Aantal batterijen: 2
•

Specificaties
Draadloze telefoon met antwoordapparaat
1000-serie 3 handsets, Zwart
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