
 

 

Philips BeNear
Telefone sem fio

Série 1000
Preto

CD1811B
Aproximando as pessoas

por meio de um som superior
A Série 1000 oferece uma qualidade de som superior para aproximá-lo de quem você 
ama mesmo que não possam estar juntos. Com a Philips, usar telefones sem fio nunca foi 
tão fácil!

Experimente uma qualidade de som superior
• Com o alto-falante do handset, você pode conversar usando o viva-voz

Conte com a máxima praticidade
• Máxima praticidade por meio de uma fácil configuração
• Display de 4,06 cm (1,6") com luz de fundo amarela
• Identificador de chamadas — veja quem está ligando
• Agenda telefônica para 50 nomes
• Até 12 horas de conversação

Poupe energia
• Baixo consumo de energia: < 0,6 W no modo de espera



 Fone com alto-falante
O modo Viva-voz usa um alto-falante interno para 
amplificar a voz do usuário, permitindo que você fale 
e ouça durante uma chamada sem precisar segurar o 
fone junto ao ouvido. Isso é muito útil quando você 
compartilha a chamada com outras pessoas ou 
executa outras tarefas ao mesmo tempo.

Baixo consumo de energia: < 0,6 W
Os telefones Philips apresentam alta eficiência 
energética e são projetados para respeitar o meio 
ambiente. Agora, a energia consumida no modo de 
espera é inferior a 0,6 W.
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Som
• Controle de volume no fone
• Toques no fone: 5 polifônicos + 5 padrão
• Viva-voz

Imagem/tela
• Tamanho do display: 4,1 cm (1,6")
• Tipo de display: Preto e branco, alfanumérico
• Luz de fundo: sim
• Cor da luz de fundo: Âmbar

Praticidade
• Exibição de data e hora
• Até 12 horas de conversação
• Até 180 horas no modo de espera
• Teclas da estação base: Tecla de localização
• Indicação de carga da bateria
• Tempo de carregamento: 8 horas
• Indicação da intensidade do sinal
• Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera, 

Identificador de chamadas, Microfone mudo, 
Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas

• Ativação/desativação do tom das teclas
• Registro automático
• Capacidade para várias bases: 1
• Capacidade para vários fones: Até 4

Capacidade de memória
• Agenda telefônica: 50 nomes e números
• Agenda telefônica: 20 entradas
• Capacidade da lista de rediscagem: 10

Alimentação
• Capacidade da bateria: 500 mAh
• Tipo de pilha: AAA NiMH recarregável
• Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo de energia: < 0,6 W

Segurança
• Criptografia da transmissão: sim

Funções de rede
• Compatível: GAP

Taxa SAR
• Fones Philips: < 0,1 W/kg

Dimensões
• Dimensões da base: 106,9 x 79,2 x 108,5 mm (A x 

P x L)
• Dimensões do fone: 164,5 x 28,3 x 46,2 mm (A x 

P x L)
•

Especificações
Telefone sem fio
Série 1000 Preto
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