
 

 

Philips BeNear
Bezdrátový telefon

Řada 1000
1,6" displej / oranžové podsvícení
Hlasitý telefon

CD1911B
Sbližujeme lidi

Volejte handsfree
Náš chytrý design zaručuje skvělou reprodukci zvuku bez nutnosti držet sluchátko 
u ucha – abyste mohli volat naprosto handsfree. Díky snadné instalaci a pohodlné nabídce 
nebylo volání nikdy jednodušší.

Křišťálově čistý zvuk
• Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku
• Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
• Díky odstranění akustické ozvěny budou vaše hovory bez nepříjemných ozvěn
• Hlasitý telefon vám umožňuje volat a mít volné ruce
• Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény

Jednoduchost sama
• Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení
• Snadno čitelný maticový displej 4,1 cm (1,6")
• Do telefonního seznamu si můžete uložit až 50 oblíbených kontaktů
• Až 16 hodin hovoru

Ekologický výrobek
• Vyzařování během nabíjení sníženo až o 95 %
• Nízká spotřeba energie: <0,6 W v pohotovostním režimu



 Maticový displej 4,1 cm (1,6")

Snadno čitelný maticový displej 4,1 cm (1,6")

Telefonní seznam na 50 jmen

Telefonní čísla nejbližších mějte vždy po ruce: 
Uložte až 50 jmen do telefonního seznamu.

Odstranění akustické ozvěny
Už žádné nepříjemné ozvěny při telefonování. 
Díky odstranění akustické ozvěny bude vaše 
spojení vždy čisté a bez rušení.

Pokročilé testování zvuku

Zvukovou kvalitu digitálních bezdrátových 
telefonů DECT testujeme stejně jako výrobci 
špičkových hudebních sluchátek. Díky 
pokročilému zvukovému simulátoru můžeme 
přesně napodobit způsob, jakým lidé slyší. To 
našim akustickým technikům pomáhá měřit a 
ladit parametry jako frekvenční odezvu, 
zkreslení a celkové sluchové vnímání, abychom 
dosáhli dokonalé reprodukce hlasu pro režim 
sluchátka i handsfree.

Snadné nastavení

Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení. 
Zjednodušená instalace – výrobek Plug & Play

Hlasitý telefon

V režimu handsfree se pomocí vestavěného 
hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. 
Díky tomu můžete při hovoru mluvit a 
poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. 
Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do 
hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více 
věcí najednou.

Nižší vyzařování během nabíjení

Vyzařování během nabíjení sníženo až o 95 %

Nízká spotřeba energie: <0,6 W

Telefony Philips šetří energii a jsou navrženy 
s ohledem na životní prostředí. Současná 
spotřeba v pohotovostním režimu je <0,6 W.

Optimalizované umístění antény

Optimalizované umístění antény zaručuje silný 
a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, 
kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní 
můžete telefonovat v každé části domu a užívat 
si nerušenou konverzaci, i když se budete 
pohybovat.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Zvuk
• Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
• Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních

Obraz/displej
• Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
• Typ obrazovky: jednořádkový maticový + 2 řádky 

ikon
• Podsvícení: ano: Ano
• Barva podsvětlení: Oranžová

Pohodlí
• Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
• Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová 

nabídka
• Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
• Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor
• Zobrazení data / času: Ano
• Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
• Indikace nabíjení baterie: Ano
• Indikace úrovně signálu: Ano
• Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
• Automatické zavěšení: Ano
• Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
• Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace 

volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané 
hovory, Přijaté hovory

• Možnost použití více zákl. stanic: 1
• Možnost použití více přístrojů: Až 4
• Interkom – více sluchátek: Ano
• Délka kabelu: 1,8 m

• Délka napájecího kabelu: 1,8 m
• Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
• Až 16 hodin hovoru: Ano
• Až 250 hodin pohotovostního režimu: Ano
• Dosah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m

Kapacita paměti
• Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
• Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 

10 záznamů
• Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
• Telefonní seznam v základně: Ano

Spotřeba
• Kapacita baterie: 650 mAh
• Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
• Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
• Příkon: < 0,6 W

Zabezpečení
• Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě
• Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR
• Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí
• EcoMode: automatický
•
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