
 

 

Philips BeNear
Vezeték nélküli telefon

• 1000-es sorozat
• Fekete

CD1911B
Közelebb hozza az embereket

Tegye szabaddá a kezét!
Az okos tervezés biztosítja a nagyszerű hangvisszaadást, anélkül, hogy a füléhez kéne tartania 
a telefont – így teljesen szabaddá teheti a kezeit. Az egyszerű telepítést és felhasználóbarát 
menüt kínáló telefonnal minden eddiginél könnyebben folytathat nagyszerű beszélgetéseket.

Kristálytiszta hangzás
• Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében
• A parametrikus hangszínszabályozó tiszta hangot biztosít
• Az akusztikus visszhangkioltás biztosítja, hogy a beszélgetés visszhangmentes legyen.
• A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teheti a kezét
• Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen

Szép és egyszerű
• Tökéletes kényelmet nyújtó egyszerű üzembe helyezés
• Könnyen olvasható 4,1 cm-es (1,6"-es) pontmátrix kijelző
• Akár 50 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben
• Akár 16 óra beszélgetési idő

Környezettudatos termék
• Akár 95%-kal kevesebb kibocsátott sugárzás töltési üzemmódban
• Alacsony fogyasztás: < 0,6 W készenléti üzemmódban



 4,1 cm-es (1,6"-es) pontmátrix kijelző

Könnyen olvasható 4,1 cm-es (1,6"-es) 
pontmátrix kijelző

50 nevet tartalmazó telefonkönyv

Mindig legyen Önnél szerettei telefonszáma: 
Közel 50 nevet tárolhat a telefonkönyvében.

Akusztikus visszhangkioltás
Nincs többé zavaró visszhang a 
telefonbeszélgetés közben. Az akusztikus 
visszhangkioltás révén mindig tiszta és 
zavartalan a kapcsolat.

Fejlett hangtesztelés

A DECT telefonjaink hangminőségét ugyanúgy 
teszteljük, ahogy a csúcskategóriás fejhallgatók 
gyártói. Fejlett fülszimulátor használatával 
pontosan rekonstruálhatjuk, ahogyan az 
emberek ténylegesen hallanak. Ez segíti az 
akusztikai mérnökeinket, hogy olyan 
tényezőket mérjenek és finomhangoljanak, 
mint például a frekvenciamenet, a torzítás és az 
általános hallásérzékelés, ezáltal tökéletes 

hangvisszaadást létrehozva a kézibeszélős és a 
kéz nélküli üzemmód esetében egyaránt.

Könnyen üzembe helyezhető

Tökéletes kényelmet nyújtó könnyű 
üzembehelyezés. Egyszerűsített telepítés - 
„Plug & Play” termék

Kihangosítható kézibeszélő

A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró 
segítségével erősíti fel a hívó hangját, így 
telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez 
szorítania. Ez a funkció leginkább 
konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy 
több párhuzamos feladat végzése esetén.

Kisebb mértékű sugárzás a töltés 
közben

Akár 95%-kal kevesebb kibocsátott sugárzás 
töltési üzemmódban

Alacsony fogyasztás: < 0,6 W

A Philips telefonok energiahatékonyak, és 
tervezésük során fontos szempont volt a 
környezet megóvása. Így készenléti 
üzemmódban a fogyasztás kevesebb, mint 0,6 
W.

Optimalizált antennabeállítás

Az optimalizált antennabeállítás biztosítja az 
erős és stabil vételt – még a háznak azon 
területein is, ahol a vezeték nélküli átvitel 
nehézségekbe ütközik. Mostantól a ház 
bármely részén fogadhatja a hívásokat és 
hosszú, zavartalan beszélgetést folytathat, és 
közben akár változtathatja is a helyét a házon 
belül.

Parametrikus hangszínszabályozó

Telefonkészülékeink a digitális hang 
feldolgozása során parametrikus 
hangszínszabályozást alkalmaznak a hangválasz 
kívánt lineáris frekvencia-görbére történő 
finomhangolásához, ezáltal minden beszélgetés 
esetében tiszta hangot biztosítva.
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Fénypontok
Vezeték nélküli telefon
1000-es sorozat Fekete



Kiadás dátuma  
2013-07-29

Verzió: 3.1.5

12 NC: 8670 000 80211
EAN: 87 12581 61518 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
CD1911B/53

Műszaki adatok
Vezeték nélküli telefon
1000-es sorozat Fekete

http://www.philips.com

