
 

 

Philips BeNear
Kablosuz telefon

1000 serisi
2 ahizeli
Siyah

CD1802B
İnsanları yakınlaştırır

üstün ses kalitesi ile
1000 serisi, bir arada olmasanız bile sevdiklerinize yakın olmanıza olanak tanıyan 
mükemmel bir ses çıkışı sağlar. Philips CD1802B/38 sayesinde kablosuz telefon kullanmak 
hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
• Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
• Arayan kimliği - kimin aradığını görün
• 4,06 cm (1,6'') ekran ve sarı arka ıșık
• 50 isimlik telefon defteri
• 12 saate kadar konușma süresi

Enerjiden Tasarruf Edin
• Düșük güç tüketimi: bekleme modunda < 0,6 W



 Müthiș kolaylık

Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık. Hızlı 
Kurulum - Tak ve Çalıștır

50 isimlik telefon defteri
Sevdiklerinizin telefon numaralarına istediğiniz anda 
ulașın. Telefon defterinizde 50 adede kadar isim 
saklayın.

Düșük güç tüketimi: < 0,6 W

Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir 
ve çevreye saygılı șekilde üretilmiștir. Bekleme 
modunda tüketilen güç 0,6 W'tan düșüktür.

Arayan kimliği - kimin aradığını görün

Arayan kimliği - kimin aradığını görün

12 saate kadar konușma süresi

12 saate kadar konușma süresi

4,1 cm (1,6") sarı ıșıklı ekran

4,06 cm (1,6'') ekran ve sarı arka ıșık
CD1802B/38

Teknik Özellikler
Ses
• Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
• Ahize üzerinde zil sesleri: 5 standart

Görüntü/Ekran
• Ekran boyutu: 4,1 cm / 1,6''
• Ekran tipi: Siyah Beyaz; alfanümerik
• Arka ıșık: Evet
• Renkli arka ıșık: Sarı

Kullanılabilirlik
• Tarih / Saat gösterimi
• 12 saate kadar konușma süresi
• 180 saate kadar bekleme süresi
• Baz Ünitesi tușları: Çağrı tușu
• Pil șarj göstergesi
• Șarj süresi: 8 saat
• Sinyal gücü göstergesi
• Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan 

Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, 
Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar

• Tuș sesi açma/kapama
• Otomatik Kayıt
• Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
• Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar

Hafıza Kapasitesi
• Telefon Defteri: 50 isim ve numara
• Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 10 giriș
• Arama kaydı: 20 giriș

Güç
• Pil kapasitesi: 550 mAh
• Pil tipi: AAA NiMH Șarj edilebilir
• Șebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
• Güç Tüketimi: < 0,6 W

Güvenlik
• İletim șifreleme: Evet

Ağ Özellikleri
• Uyumlu: GAP

SAR Değeri
• Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Boyutlar
• Baz ünitesi boyutları: 106,9 x 79,2 x 108,5 mm (Y x 

D x G)
• Ahize boyutları: 164,5 x 28,3 x 46,2 mm (Y x D x 

G)
•

Yayın tarihi 2015-02-05

Sürüm: 5.0.3

12 NC: 8670 000 75146
EAN: 87 12581 59812 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.

www.philips.com
Özellikler
Kablosuz telefon
1000 serisi 2 ahizeli, Siyah

http://www.philips.com

