
 

 

Philips BeNear
Telefone sem fios

Série 1000
Preto

CD1812B
Aproximar mais as pessoas

através de um som superior
A série 1000 fornece-lhe um som superior para o aproximar mais dos seus ente-queridos 
quando não podem estar juntos. Com a Philips, utilizar telefones sem fios nunca foi tão 
simples!

Experimente uma qualidade de som superior
• Alta voz no auscultador permite-lhe falar com as mãos livres

Desfrute da comodidade pura
• Comodidade máxima graças à configuração simples
• Visor de 4,06 cm (1,6") com retroiluminação âmbar
• ID do autor da chamada - veja quem está a telefonar
• Lista de contactos com 50 nomes
• Até 12 horas de tempo de conversação

Economize energia
• Baixo consumo de energia: < 0,6 W em modo de espera



 Alta voz no terminal
O modo mãos livres utiliza um altifalante 
incorporado para amplificar a voz do interlocutor, 
permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada 
sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é 
particularmente útil se pretender partilhar a 
chamada com outras pessoas ou simplesmente 
ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

Baixo consumo de energia: <0,6 W
Os telefones Philips têm um consumo eficiente de 
energia e foram concebidos de forma a respeitar o 
ambiente. Agora a energia consumida no modo de 
espera é inferior a < 0,6 W.
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Som
• Controlo do volume no telefone
• Toques no telefone: 5 polifónicos + 5 padrão
• Alta voz

Imagem/visualização
• Tamanho do visor: 4,1 cm / 1,6"
• Tipo de visor: Preto e branco; alfanumérico
• Retroiluminação: sim
• Cor da retroiluminação: Âmbar

Funcionalidades
• Apresentação da data / hora
• Até 12 horas de tempo de conversação
• Até 180 horas de tempo no modo de espera
• Teclas da estação de base: Tecla de pager
• Indicação para carregar a bateria
• Tempo de carregamento: 8 horas
• Indicação da força do sinal
• Gestão de chamadas: Chamada em espera*, 

Identificação do autor da chamada*, Microfone 
sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas 
recebidas

• Ligar/desligar o tom das teclas
• Registo automático
• Capacidade multibases: 1
• Capacidade para vários terminais: Até 4

Capacidade de Memória
• Lista de contactos: 50 nomes e números
• Lista de contactos: 20 entradas
• Capacidade de Lista de Remarcação: 10

Alimentação
• Capacidade das pilhas: 500 mAh
• Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
• Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo de energia: < 0,6 W

Segurança
• Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede
• Compatível: GAP

Valor SAR
• Telefones 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 auscultador: 164,5 x 28,3 x 46,2 mm 

(A x P x L)
•

Especificações
Telefone sem fios
Série 1000 Preto
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