
 

 

„Philips“ BeNear
Bevielis telefonas

1000 serija
Raudona

CD1801R
Pritraukti žmones arčiau

aukščiausios kokybės garso dėka
1000 serijos telefonas pasižymi aukščiausios kokybės garsu ir priartina jus prie mylimų 
žmonių net kai negalite būti kartu. Naudoti „Philips“ bevielius telefonus dar niekada 
nebuvo taip paprasta!

Mėgaukitės itin dideliu patogumu
• Maksimalus patogumas dėl lengvo nustatymo
• 4,06 cm (1,6 col.) ekranas su gintaro spalvos foniniu apšvietimu
• Skambintojo ID – matykite, kas skambina
• 50 vardų tel. knyga
• Iki 12 valandų pokalbių laiko

Taupykite energiją
• Nedidelės energijos sąnaudos: < 0,6 W nustačius parengties režimą



 Nedidelės energijos sąnaudos: < 0,6 W
„Philips“ telefonai taupo energiją bei tausoja aplinką. 
Dabar, nustačius parengties režimą, energijos 
sunaudojama mažiau nei < 0,6 W.
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Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

16,6 x 14,2 x 8,9 cm
• Grynasis svoris: 0,29 kg
• Bendras svoris: 0,391 kg
• EAN: 87 12581 60172 0
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Išdėstymo tipas: Kintamas

Garsas
• Garso reguliatorius ragelyje
• Melodijos ragelyje: 5 standartinės

Vaizdas / ekranas
• Ekrano dydis: 4,1cm / 1,6 in
• Ekrano tipas: Nespalvotas, raidiniai skaitmeniniai 

mygtukai
• Foninis apšvietimas: taip
• Fono spalva: Gintaro spalvos

Patogumas
• Dienos / laiko rodymo ekranas
• Iki 12 valandų pokalbių laiko
• Iki 180 valandų budėjimo laiko
• Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
• Baterijos įkrovimo rodymas
• Įkrovimo laikas: 8 val.
• Signalo stiprumo indikacija
• Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, AOH, 

Skambintojo ID*, Mikrofono nutildymas, Praleisti 
skambučiai, Priimti skambučiai

• Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
• Autoregistracija
• Papildomi aparatai: 1
• Papildomi rageliai: iki 4

Atminties talpa
• Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
• Sąrašo perrinkimas: 10 įrašų
• Skambučių žurnalo įrašai: 20 įrašų

Maitinimas
• Baterijos talpa: 550 mAh
• Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
• Elektros energija: AC 100-240V~50 / 60 Hz
• Energijos sąnaudos: < 0,6 W

Tinklo funkcijos
• Suderinamas: GAP

SAR vertė
• „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

Matmenys
• Aparato matmenys: 106,9 x 79,2 x 108,5 mm (A x 

G x P)
• Ragelio matmenys: 164,5 x 28,3 x 46,2 mm (A x G 

x P)
•

Specifikacijos
Bevielis telefonas
1000 serija Raudona
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