
 

 

Philips BeNear
Vezeték nélküli, 
üzenetrögzítős telefon

• 1000-es sorozat
• Fekete

CD1951B
Közelebb hozza az embereket

Csak egyszerűen!
A teljes mértékben az egyszerűség jegyében kialakított telefon a hosszú távú ergonómiai 
kényelem és a nagyszerű hangvisszaadás minden előnyét kínálja. Könnyű telepítésével, 
beépített üzenetrögzítő készülékével és intuitív menüjével ez a telefon maga az egyszerűség.

Kristálytiszta hangzás
• Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében
• A parametrikus hangszínszabályozó tiszta hangot biztosít
• Az automatikus hangerő-szabályozás kiegyenlíti a nem kívánt hangerő-ingadozásokat
• Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen

Szép és egyszerű
• Akár 15 percnyi üzenetet rögzíthet az üzenetrögzítőre
• Könnyen olvasható, 4,1 cm-es (1,6") kijelző borostyánsárga háttérvilágítással
• Tökéletes kényelmet nyújtó egyszerű üzembe helyezés
• Akár 50 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben
• AOH/ Hívóazonosító – így mindig tudja, hogy ki hívja Önt
• Akár 16 óra beszélgetési idő

Környezettudatos termék
• Alacsony fogyasztás: < 0,65 W készenléti üzemmódban
• Akár 95%-kal kevesebb kibocsátott sugárzás töltési üzemmódban



 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.

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.

Automatikus hangerő-szabályozás

Az automatikus hangerő-szabályozás 
kiegyenlíti a hangjel ingadozásait – amelyeket 

okozhat a távolság, a jelerősség vagy a hívó fél 
telefonkészüléke – így amit Ön hall, mindig 
konzisztens marad. Erős jelek esetén a 
hangerősítés csökkentésével, gyenge jelek 
esetén pedig annak növelésével a készülék 
egyenletes beszélgetést tesz lehetővé, 
nemkívánt hangerő-ingadozás nélkül.

Akár 15 perc rögzítés

Mivel akár 15 perc rögzítési idő áll 
rendelkezésre, soha nem marad le egyetlen 
fontos üzenetről sem.

4,1 cm-es (1,6"-es) kijelző

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

Könnyen üzembe helyezhető

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

50 nevet tartalmazó telefonkönyv

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

AOH/ Hívóazonosító

Néha jó tudni még a hívás fogadása előtt, hogy 
ki a hívó fél. A Hívóazonosító funkció 
segítségével megtekintheti, hogy ki van a vonal 
másik végén.

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.
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Fénypontok
Vezeték nélküli, üzenetrögzítős telefon
1000-es sorozat Fekete
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