
 

 

Philips BeNear
Draadloze telefoon

1000-serie
Zwart

CD1812B
Mensen dichter bij elkaar brengen

dankzij superieur geluid
De 1000-serie brengt u met superieur geluid dichter bij de mensen om wie u geeft, zelfs 
als u niet bij hen kunt zijn. Philips maakt draadloze telefoons gebruiksvriendelijker dan ooit!

Ervaar superieure geluidskwaliteit
• Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen

Optimaal gebruiksgemak
• Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie
• Display van 4,06 cm (1,6 inch) met oranje achtergrondverlichting
• Nummerherkenning - weet wie er belt
• Telefoonboek voor 50 namen
• Tot 12 uur spreektijd

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



 Luidsprekertelefoon met handset
De handsfree modus maakt gebruik van een 
ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te 
versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten 
en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te 
houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met 
meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het 
gesprek aantekeningen wilt maken.

Laag energieverbruik: < 0,6 W
Philips-telefoons zijn energiezuinig en ontworpen 
met oog voor het milieu. Nu bedraagt het 
energieverbruik in de stand-bymodus minder dan 0,6 
W.
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Geluid
• Volumeregeling op handset
• Ringtones op handset: 5 polyfone + 5 standaard-

ringtones
• Luidsprekertelefoon

Beeld/scherm
• Schermgrootte: 4,1 cm
• Schermtype: Zwart-wit; alfanumeriek
• Achtergrondverlichting: ja
• Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

Gemak
• Datum-/tijdsaanduiding
• Tot 12 uur spreektijd
• Tot 180 uur stand-bytijd
• Toetsen op het basisstation: Paging-toets
• Indicator voor batterij opladen
• Oplaadtijd: 8 uur
• Signaalsterkte-indicator
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek, 

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

• Toetsgeluid in-/uitschakelen
• Automatische registratie
• Meerdere basisstations mogelijk: 1
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4

Geheugencapaciteit
• Telefoonboek: 50 namen en nummers
• Telefoonboek: 20 vermeldingen
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 10

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 500 mAh
• Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
• Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Energieverbruik: < 0,6 W

Beveiliging
• Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties
• Compatibel: GAP

SAR-waarde
• Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Afmetingen
• Afmetingen basisstation: 106,9 x 79,2 x 108,5 mm 

(h x d x b)
• Afmetingen handset: 164,5 x 28,3 x 46,2 mm (h x d 

x b)
•

Specificaties
Draadloze telefoon
1000-serie Zwart
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