
 

 

Philips BeNear
Безжичен телефон

Серия 1000
2 слушалки
Черно

CD1802B
Сближава хората

чрез превъзходен звук
Серията 1000 ви дава превъзходен звук, с който сте близо до любимите хора, дори 
когато не сте заедно. С Philips, използването на безжичен телефон никога не е било 
толкова лесно!

Възползвайте се от пълното удобство
• Максимално удобство чрез лесна настройка
• Идентификатор на повикващия - виждате кой се обажда
• 4,06 см (1,6") дисплей с кехлибарена подсветка
• Телефонен указател за 50 имена
• До 12 часа време за разговори

Пестете енергия
• Ниско потребление на енергия: под 0,6 W в режим на готовност



 Максимално удобство
Пълно удобство с лесната настройка. Лесно 
инсталиране - "Plug & Play" продукт

Ниско потребление на енергия: под 0,6 
W
Телефоните Philips са енергийно ефективни и 
проектирани с грижа за околната среда. Сега 
енергията, потребявана в режим на готовност, е 
под 0,6 W.
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Звук
• Регулиране на силата на звука на слушалката
• Тонове на звънене на слушалката: 5 стандартни

Картина/дисплей
• Размер на дисплея: 4,1 см (1,6")
• Тип на дисплея: Черно и бяло; буквено-цифров
• Подсветка: да
• Цвят на подсветката: Кехлибар

Комфорт
• Показване на дата и час
• До 12 часа време за разговори
• До 180 часа време в режим на готовност
• Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
• Индикация за зареждане на батерията
• Време на зареждане: 8 часа
• Индикатор за силата на сигнала
• Управление на разговорите: Изчакване на 
повикванията*, ИД на повикващия*, 
Заглушаване на микрофона, Пропуснати 
повиквания, Получени повиквания

• Вкл./изкл. на тона на бутоните
• Автоматично регистриране
• Възможност за няколко базови станции: 1
• Възможност за няколко слушалки: До 4

Капацитет на паметта
• Тел. книжка: 50 имена и номера
• Обем на списъка за повторно набиране: 10 
записа

• Записи в регистъра на повикванията: 20 записа

Захранване
• Капацитет на батериите: 550 mAh
• Тип батерия: AAA NiMH акумулаторни
• Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V, 

~50/60 Hz
• Потребявана мощност: < 0,6 W

Сигурност
• Шифровано предаване: да

Мрежови характеристики
• Съвместим: GAP

Стойност на SAR
• Слушалки Philips: < 0,1 W/kg

Размери
• Размери на базовата станция: 106,9 x 79,2 x 

108,5 мм (В x Д x Ш)
• Размери на слушалката: 164,5 x 28,3 x 46,2 мм (В 

x Д x Ш)
•

Спецификации
Безжичен телефон
Серия 1000 2 слушалки, Черно
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