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Ασύρματο τηλέφωνο
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Οθόνη 1,6" με πορτοκαλί 
οπίσθιο φωτισμό
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CD1901WB
Δώστε χρώμα στις συζητήσεις σας

Απόλυτη απλότητα
Σχεδιασμένο με γνώμονα την απόλυτη απλότητα και ευχρηστία, αυτό το τηλέφωνο σάς 

προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της εργονομικής άνεσης που διαρκεί, καθώς και κορυφαία 

αναπαραγωγή ήχου. Με εύκολη εγκατάσταση και πανέξυπνο μενού, αποτελεί την επιτομή της 

απλότητας.

Πεντακάθαρος ήχος
• Ο παραμετρικός ισοσταθμιστής προσφέρει πεντακάθαρο ήχο
• Ο αυτόματος έλεγχος έντασης απορροφά τις ανεπιθύμητες αλλαγές της έντασης
• Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας, για άψογο σήμα σε οποιονδήποτε χώρο
• Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου για κορυφαία ποιότητα

Απλό και όμορφο
• Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση
• Ευανάγνωστη οθόνη 4,1 εκ (1,6") με πορτοκαλί οπίσθιο φωτισμό
• Αποθηκεύστε έως και 50 ονόματα στο ευρετήριο ονομάτων
• Έως και 16 ώρες ομιλίας με μία φόρτιση
• Αναγνώριση κλήσεων – ώστε να ξέρετε πάντοτε ποιος σας καλεί

Οικολογικό προϊόν
• Έως και 95% χαμηλότερη εκπομπή ακτινοβολίας κατά τη φόρτιση
• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος: < 0,6 W σε κατάσταση αναμονής



 Προηγμένες δοκιμές ήχου

Δοκιμάζουμε την ποιότητα ήχου των 
τηλεφώνων DECT όπως ακριβώς και οι 
κατασκευαστές ακουστικών υψηλών 
προδιαγραφών. Χρησιμοποιώντας έναν 
προηγμένο εξομοιωτή αυτιού, έχουμε τη 
δυνατότητα να αναπαράγουμε με ακρίβεια 
τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά 
αντιλαμβάνεται τον ήχο ο άνθρωπος. Έτσι, οι 
τεχνικοί ήχου είναι σε θέση να μετρούν και 
να ρυθμίζουν με ακρίβεια στοιχεία όπως η 
απόκριση συχνότητας, η παραμόρφωση και 
η συνολική αντίληψη του ήχου, ώστε να 
δημιουργούν την ιδανική αναπαραγωγή ήχου 
τόσο για ακρόαση από τη συσκευή όσο και 
για ασύρματη ακρόαση.

Παραμετρικός ισοσταθμιστής

Με τη χρήση παραμετρικής ισοστάθμισης 
στην ψηφιακή επεξεργασία ήχου, τα 
τηλέφωνά μας ρυθμίζουν με ακρίβεια την 
απόκριση ήχου προς την καμπύλη 
απόκρισης της γραμμικής συχνότητας 
προορισμού, παρέχοντας πεντακάθαρο ήχο 
για κάθε συνομιλία.

Αυτόματος έλεγχος έντασης

Ο αυτόματος έλεγχος έντασης εξισορροπεί 
τις διακυμάνσεις του ηχητικού σήματος που 
ενδεχομένως οφείλονται στην απόσταση, 
την ισχύ του σήματος ή τη συσκευή του 
καλούντος, διασφαλίζοντας σταθερή ένταση 
για τον ήχο που ακούτε. Μειώνοντας την 
ενίσχυση του ήχου για τα ισχυρά σήματα και 
αυξάνοντάς την για τα αδύναμα σήματα, σας 
επιτρέπει να απολαμβάνετε μια ομαλή 
συνομιλία, χωρίς ανεπιθύμητες αλλαγές στην 
ένταση του ήχου.

Οθόνη 4,1 εκ. (1,6")

Ευανάγνωστη οθόνη 4,1 εκ (1,6") με 
πορτοκαλί οπίσθιο φωτισμό

Ευκολία εγκατάστασης

Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη 
εγκατάσταση. Απλουστευμένη εγκατάσταση 
- Προϊόν Plug & Play

Ευρετήριο 50 ονομάτων

Έχετε πάντα διαθέσιμους τους αριθμούς 
τηλεφώνου των αγαπημένων σας 
προσώπων: Αποθηκεύστε έως και 50 
ονόματα στο ευρετήριο ονομάτων.

Αναγνώριση καλούντος

Μερικές φορές, είναι καλό να ξέρεις ποιος 
είναι στο τηλέφωνο πριν απαντήσεις... Χάρη 
στην αναγνώριση κλήσεων, θα ξέρετε πάντα 
ποιος σας περιμένει στην άλλη άκρη της 
γραμμής.

Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας

Η βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας 
εγγυάται ισχυρό και σταθερό σήμα, ακόμη 
και στους χώρους όπου η ασύρματη 
μετάδοση είναι δύσκολη. Πλέον μπορείτε να 
μιλάτε στο τηλέφωνο από -κυριολεκτικά- 
οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού και να 
απολαμβάνετε μεγάλες συνομιλίες χωρίς 
διακοπές, ακόμη και ενώ μετακινείστε από 
δωμάτιο σε δωμάτιο.
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Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

18,5 x 13,6 x 9 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,337 κ.
• Μικτό βάρος: 0,447 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,110 κ.
• EAN: 87 12581 63265 6
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

Ήχος
• Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός: Και
• Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 τυπικοί

Εικόνα/Οθόνη
• Μέγεθος οθόνης: 4,1 εκ. (1,6")
• Τύπος οθόνης: Ασπρόμαυρη, αλφαριθμητική
• Οπίσθιος φωτισμός: Ναι: Και
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Αρχεία κλήσεων

Άνεση
• Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
• Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο 
μπαταρίας 3 γραμμών

• Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας: Και
• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: 
Πλήκτρα 1 και 2

• Αυτόματη εγγραφή: Και
• Αυτόματος τερματισμός: Και
• Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων: Και
• Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης*, 
Αναγνώριση κλήσεων*, Σίγαση μικροφώνου, 
Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις

• Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1

• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
Έως και 4

• Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.
• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
• Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες: Και
• Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες: Και
• Χρόνος αναμονής έως και 250 ώρες: Και
• Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί 
χώροι <50 μ.

Χωρητικότητα μνήμης
• Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 ονόματα και αριθμοί
• Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 10 
καταχωρίσεις

• Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20 
καταχωρίσεις

• Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό 
κατάλογο στη βάση: Και

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 600 mAh
• Τύπος μπαταριών: AAA NiMH 
επαναφορτιζόμενες

• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος: < 0,6 W

Ασφάλεια
• Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι: Και

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Συμβατό: GAP

Τιμή SAR
• Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

Οικολογική σχεδίαση
• Λειτουργία Eco: αυτόματη
•
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