
 

 

Philips BeNear
Telefon bezprzew. z 
automat. sekretarką

Seria 1000
Czarny

CD1861B
Zbliża ludzi

przez doskonały dźwięk
Seria 1000 zapewnia doskonały dźwięk i pozwala być bliżej ukochanych osób, nawet gdy 
są daleko. Dzięki firmie Philips korzystanie z telefonów bezprzewodowych nigdy nie było 
tak proste!

Poznaj doskonałą jakość dźwięku
• Telefon głośnomówiący umożliwia prowadzenie rozmów bez angażowania rąk

Czysta wygoda
• Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji
• Wyświetlacz o przekątnej 4,06 cm (1,6 cala) z bursztynowym podświetleniem
• Identyfikacja numeru — sprawdź, kto dzwoni
• Książka telefoniczna na 50 wpisów
• Czas rozmów do 12 godzin

Nie stracisz żadnej wiadomości
• Bezpośredni dostęp do automatycznej sekretarki za pomocą stacji bazowej i słuchawki
• Maks. czas nagrywania: 12 min

Oszczędność energii
• Niski pobór mocy: < 0,65 W w trybie gotowości



 Telefon głośnomówiący
W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik 
wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia 
prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania 
słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, 
jeśli chce się prowadzić rozmowę w szerszym gronie 
lub po prostu wykonywać w tym czasie inne 
czynności.

Niski pobór mocy: < 0,65 W
Telefony firmy Philips to urządzenia wydajne pod 
względem energetycznym, zaprojektowane z myślą o 
środowisku. Teraz pobór mocy w trybie gotowości 
jest mniejszy niż 0,65 W.
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Dźwięk
• Sterowanie głośnością w słuchawce
• Dzwonki w słuchawce: 5 polifonicznych + 5 

standardowych
• Telefon głośnomówiący

Obraz/wyświetlacz
• Rozmiar wyświetlacza: 4,1 cm / 1,6"
• Typ wyświetlacza: Czarno-biały; alfanumeryczny
• Podświetlenie: tak
• Kolor podświetlenia: Bursztynowy

Automatyczna sekretarka
• Automatyczna sekretarka typu Plug&Play
• Maksymalny czas nagrywania: Do 12 minut
• Sterowanie automatyczną sekretarką: baza i 

słuchawka
• Głośnik wbudowany w bazę

Udogodnienia
• Wyświetlanie daty/godziny
• Czas rozmów do 12 godzin
• Czas gotowości do 180 godzin
• Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
• Wskaźnik naładowania akumulatora
• Czas ładowania: 8 godz.
• Wskaźnik siły sygnału
• Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, 

Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, 
Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane

• Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków

• Automatyczna rejestracja
• Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
• Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4

Pojemność pamięci
• Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów 

telefonów
• Książka telefoniczna: 20 wpisów
• Pojemność listy ponownego wybierania: 10

Moc
• Pojemność baterii/akumulatora: 500 mAh
• Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA 

NiMH
• Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
• Pobór mocy: < 0,6 W

Bezpieczeństwo
• Szyfrowanie transmisji: Tak

Funkcje sieciowe
• Kompatybilna: GAP

Wartość SAR
• Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Wymiary
• Wymiary stacji bazowej: 106,9 x 79,2 x 108,5 mm 

(wys. x głęb. x szer.)
• Wymiary: 164,5 x 28,3 x 46,2 mm (wys. x głęb. x 

szer.)
•

Dane techniczne
Telefon bezprzew. z automat. sekretarką
Seria 1000 Czarny
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