
 

 

Philips BeNear
Telepon tanpa kabel

Seri 1000
Layar 1,6"/backlight kuning
Merah

CD1901WR
Memberi warna pada pembicaraan Anda

Menjadikan segalanya mudah
Dirancang agar mudah digunakan dan ramah pengguna, telepon ini memberikan semua 
manfaat kenyamanan ergonomis yang tahan lama, dan reproduksi suara yang luar biasa. 
Mudah dipasang dan dengan menu intuitif, telepon ini begitu mudah digunakan.

Suara sebening kristal
• Ekualiser Parametrik menghasilkan suara murni dan jernih
• Kontrol Volume Otomatis Automatic mencegah variasi volume tak diinginkan
• Rancangan antena optimal untuk penerimaan yang baik di semua ruangan
• Pengujian & penyetelan suara canggih untuk kualitas suara luar biasa

Keren dan sederhana
• Kenyamanan tertinggi dengan setelan mudah
• Layar 4,1 cm (1,6") mudah dibaca dengan backlight kuning
• Menyimpan hingga 50 kontak favorit di buku telepon Anda
• Waktu bicara hingga 16 jam
• ID Penelepon – jadi Anda selalu tahu siapa yang menelepon

Produk ramah lingkungan
• Pengurangan pancaran radiasi hingga 95% saat mengisi daya
• Konsumsi daya rendah: < 0,6 W dalam mode siaga



 Pengujian suara canggih

Kami menguji kualitas suara telepon DECT 
kami dengan cara yang sama yang dilakukan 
produsen headphone high-end. Dengan 
menggunakan simulator telinga canggih, kami 
bisa meniru cara orang mendengar dengan 
akurat. Ini membantu ahli akustik kami untuk 
mengukur dan menyetel hal-hal seperti 
respons frekuensi, distorsi, dan persepsi 
dengar secara keseluruhan, untuk menciptakan 
reproduksi suara sempurna untuk mode 
handset dan handsfree.

Ekualiser Parametrik

Telepon kami menggunakan ekualiser 
parametrik dalam pemrosesan suara digital 
untuk menyetel respons suara agar sesuai 
dengan kurva respons frekuensi linear yang 
diinginkan, sehingga menghasilkan suara yang 
murni dan jernih untuk semua percakapan.

Kontrol Volume Otomatis

Kontrol Volume Otomatis mencegah variasi 
dalam sinyal suara yang bisa disebabkan oleh 

jarak, kekuatan sinyal, atau telepon si 
penelepon - jadi yang Anda dengar selalu 
konsisten. Mengurangi penguatan audio untuk 
sinyal kuat, dan meningkatkannya untuk sinyal 
lemah, sehingga Anda menikmati percakapan 
yang mulus tanpa variasi suara yang tak 
diinginkan.

Layar 4,1 cm (1,6")

Layar 4,1 cm (1,6") mudah dibaca dengan 
backlight kuning

Mudah disetel

Kenyamanan tertinggi dengan setelan mudah. 
Instalasi sederhana - Produk Plug & Play

Buku telepon 50 nama

Selalu sedia nomor telepon orang terkasih: 
Menyimpan hingga 50 nama di buku telepon 
Anda.

ID Penelepon

Rasanya lebih baik mengetahui siapa yang 
menelepon sebelum menjawab. ID Penelepon 
kami membuat Anda bisa tahu siapa yang 
menelepon.

Rancangan antena optimal

Rancangan antena kami yang optimal menjamin 
penerimaan yang kuat dan stabil – bahkan di 
area di dalam rumah yang sulit menerima 
transmisi nirkabel. Kini Anda bisa melakukan 
panggilan di setiap bagian rumah, dan 
melakukan percakapan yang panjang tanpa 
gangguan bahkan sambil berjalan.

Logo Philips Green
Produk-produk Philips Green dapat 
mengurangi biaya, konsumsi energi, dan 
emisi CO2. Bagaimana caranya? Produk-
produk ini menawarkan pemeliharaan 
lingkungan yang signifikan dalam satu atau 
beberapa Green Focal Area Philips - 
Efisiensi energi, Kemasan, Zat berbahaya, 
Bobot, Daur ulang dan pembuangan, serta 
Keandalan seumur hidup.
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Suara
• Kontrol volume di handset
• Nada dering di handset: 10 standar

Gambar/Tampilan
• Ukuran layar: 4,1cm (1,6")
• Jenis layar: Hitam & Putih; alfanumerik
• Backlight: Ya
• Warna backlight: Kuning

Nyaman
• Struktur menu di handset: Daftar Menu
• Indikator kekuatan sinyal: Indikator 3-bar
• Indikator batas baterai: Ikon baterai 3-bar
• Tampilan Tanggal/Waktu
• Tombol Base: Tombol Paging
• Hot key dapat diprogram: Tombol 1 dan 2
• Pendaftaran Otomatis
• Putus otomatis
• Nada tombol nyala/mati
• Manajemen Panggilan: Panggilan Tunggu*, ID 

Penelepon*, Mikrofon diam, Panggilan Tak 
Terjawab, Panggilan Diterima

• Kapabilitas multi-base: 1
• Kapabilitas multi-handset: Hingga 4
• Panjang kabel telepon: 1,8m
• Panjang kabel: 1,8m
• Waktu isi daya: 8 jam

• Waktu bicara hingga 16 jam
• Waktu siaga hingga 250 jam
• Produk: Ruangan terbuka <300 m; dalam ruang <50 

m

Kapasitas Memori
• Buku Telepon: 50 nama dan nomor
• Kapasitas Daftar Panggil Ulang: 10 entri
• Entri log panggilan: 20 entri
• Penyimpanan buku telepon di base

Daya
• Kapasitas baterai: 600 mAH
• Jenis baterai: AAA NiMH Dapat diisi ulang
• Stopkontak: AC 100-240V ~50/60Hz
• Konsumsi Daya: < 0,6 W

Keamanan
• Enkripsi transmisi: Ya

Fitur Jaringan
• Kompatibel: GAP

Nilai SAR
• Handset Philips: <0,1 W/kg

Ramah lingkungan
• Mode Eco: otomatis
•
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