
 

 

Philips BeNear
Kablosuz telefon

1000 serisi
Siyah

CD1902B
İnsanları yakınlaştırır

Sadelik güzeldir
Son derece sade ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan bu telefon, uzun süreli 
ergonomik kullanımı ve üstün ses kalitesini bir arada sunar. Kolay kurulumu ve sezgisel 
menüsüyle adeta sadeliğin simgesidir.

Kristal netliğinde ses
• Mükemmel ses kalitesi için gelișmiș ses testleri ve ayarlamalar
• Parametrik Ekolayzır net sesler üretir
• Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü istenmeyen ses dalgalanmalarını önler
• Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu

Hem güzel hem kullanımı kolay
• Sarı arka ıșıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6") ekran
• Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
• Telefon defterinize en sık aradığınız 50 numarayı kaydedin
• Arayan numarayı gösterme özelliği - arayan kișiyi her zaman görebilmeniz için
• 16 saate kadar konușma süresi

Çevre dostu ürün
• Șarj modunda yayılan radyasyonda %95'e varan azalma
• Düșük güç tüketimi: bekleme modunda < 0,6 W



 Parametrik Ekolayzır

Telefonlarımızda bulunan parametrik ekolayzır, 
sesin dijital olarak ișlenmesinde kullanılarak ses 
tepkisini istenen doğrusal frekans tepkisi 
eğrisine getirir ve tüm konușmalarda sesin 
berrak bir biçimde duyulmasını sağlar.

Gelișmiș ses testleri

DECT telefonlarımızın ses kalitesini üst 
segment kulaklık üreticileri ile aynı șekilde test 
ediyoruz. Gelișmiș bir kulak simülatörü 
kullanarak, insanların duyduğu sesleri hassas bir 
biçimde yeniden üretebiliyoruz. Böylece ses 
mühendislerimiz frekans tepkisi, bozulma ve 
genel ses algısı gibi noktalarda ince ayar 
yapabiliyor ve hem ahizeli hem de eller serbest 
modda mükemmel ses üretimi elde edebiliyor.

Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü

Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü mesafeye, 
sinyal gücüne veya arayan kișinin telefonuna 

bağlı olarak olușabilecek ses dalgalanmalarını 
dengeler; böylece her zaman dengeli bir 
seviyesi sağlanır. Ses kuvvetlendirme güçlü 
sinyaller için azaltılırken zayıf sinyaller için 
artırılır; bu sayede ses seviyesinde istenmeyen 
değișiklikler olmadan rahat bir görüșme 
yapabilirsiniz.

4,1 cm (1.6") ekran

Sarı arka ıșıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6") 
ekran

Kolay kurulum

Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık. Hızlı 
Kurulum - Tak ve Çalıștır

50 isimlik telefon defteri

Sevdiklerinizin telefon numaralarına istediğiniz 
anda ulașın. Telefon defterinizde 50 adede 
kadar isim saklayın.

Arayan Numarayı Gösterme

Bazen telefonu açmadan önce kimin aradığını 
görmekte fayda vardır. Arayan numarayı 
gösterme özelliği ile hattın diğer ucundaki kișiyi 
her zaman görebilirsiniz.

Optimize anten konumu

Optimize anten konumu sayesinde, evinizde 
kablosuz sinyal iletiminin zor olduğu alanlarda 
bile güçlü ve istikrarlı sinyal alımı sağlanır. Artık 
evinizin her yerinde arama kabul edebilir; 
yürürken bile uzun, kesintisiz bir görüșme 
yapabilirsiniz.

Philips Yeșil Logosu
Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji 
tüketimini ve CO2 emisyonlarını 
azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji 
verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli 
maddeler, Ağırlık, Geri dönüșüm ve atıklar 
ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi 
Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az 
birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.
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Ses
• Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
• Ahize üzerinde zil sesleri: 10 standart

Görüntü/Ekran
• Ekran boyutu: 4,1 cm / 1,6''
• Ekran tipi: Siyah Beyaz; alfanümerik
• Arka ıșık: Evet
• Renkli arka ıșık: Sarı

Kullanılabilirlik
• Ahizede menü yapısı: Liste Menüsü
• Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
• Șarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
• Tarih / Saat gösterimi
• Baz Ünitesi tușları: Çağrı tușu
• Programlanabilir kısa yol tușları: Tuș 1 ve 2
• Otomatik Kayıt
• Otomatik kapatma
• Tuș sesi açma/kapama
• Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan 

Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, 
Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar

• Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
• Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
• Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
• Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
• Șarj süresi: 8 saat
• 16 saate kadar konușma süresi
• 250 saate kadar bekleme süresi
• Seri: Dıș mekanda <300m; iç mekanda <50m

Hafıza Kapasitesi
• Telefon Defteri: 50 isim ve numara
• Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 10 giriș
• Arama kaydı: 20 giriș
• Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç
• Pil kapasitesi: 600 mAh
• Pil tipi: AAA NiMH Șarj edilebilir
• Șebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz

Güvenlik
• İletim șifreleme: Evet

Ağ Özellikleri
• Uyumlu: GAP

SAR Değeri
• Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım
• EcoMode: otomatik

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

13,6 x 18,5 x 10,4 cm
• EAN: 87 12581 61244 3
• Brüt ağırlık: 0,68 kg
• Net ağırlık: 0,565 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Dara ağırlığı: 0,115 kg
• Raf yerleșimi tipi: Döșeme
•
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