
 

 

Philips BeNear
Trådløs telefon

15 min telefonsvarer
1,6" display / gul bakbelysning
Høyttalerfunksjon

CD1961B
Bringer mennesker nærmere

Snakk håndfritt
Flott lydgjengivelse uten at du trenger å holde telefonen mot øret, slik at du kan snakke 
helt håndfritt. Med enkel installering, brukervennlig meny og innebygd telefonsvarer er det 
enklere enn noen gang å snakke i telefonen.

Crystal clear sound
• Avansert lydtesting og finjustering for førsteklasses stemmekvalitet
• Parametrisk equalizer gir ren og klar lyd
• Funksjonen for undertrykking av akustisk ekko holder samtalen ekkofri
• Optimalisert antenneoppsett gir svært godt signal i alle rom
• Håndsett med høyttalertelefon gjør at du kan snakke håndfritt

Enkel og god
• Opptil 15 minutter med beskjeder på telefonsvareren
• Leservennlig 4,1 cm (1,6") punktmatriseskjerm
• Svært brukervennlig med enkel konfigurering
• Lagre opptil 50 favorittkontakter i telefonboken
• Opptil 16 timer med taletid

Miljøvennlig produkt
• Lavt effektforbruk: < 0,65 W i standby-modus
• Opptil 95 % mindre utsending av stråling i lademodus



 Avansert lydtesting

Vi tester lydkvaliteten til DECT-telefonene 
våre på samme måte som produsentene av 
høykvalitets hodetelefoner gjør det. Vi bruker 
en avansert øresimulator for å presist 
gjenskape måten man faktisk hører på. På 
denne måten kan akustikkingeniørene måle og 
finjustere ting som frekvensrespons, 
forvrengning og generell lydoppfattelse, slik at 
de kan skape perfekt gjengivelse av tale i både 
håndsettmodus og håndfrimodus.

Parametrisk equalizer

Telefonene våre bruker parametrisk equalizer-
funksjon i den digitale lydbehandlingen for å 
finjustere lydresponsen tilbake til den 
beregnede lineære frekvensresponskurven, 
noe som gir ren og klar lyd i alle samtaler.

Undertrykking av akustisk ekko
Nå slipper du irriterende ekko når du snakker 
i telefonen. Med vår funksjon for undertrykking 
av akustisk ekko får du alltid klar, uforstyrret 
forbindelse.

opptil 15 min opptakstid

Med opptil 15 minutters opptakstid går du 
aldri glipp av en viktig beskjed.

Håndsett, høyttalertelefon

Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler 
for å forsterke stemmen til den som ringer. På 
denne måten kan du snakke og lytte til en 
samtale uten å holde telefonen mot øret. 
Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen 
med andre eller gjøre andre ting samtidig.

4,1 cm (1,6") punktmatriseskjerm

Leservennlig 4,1 cm (1,6") punktmatriseskjerm

Enkelt oppsett

Utrolig praktisk med enkelt oppsett. Forenklet 
installering - Plug & Play-produkt

Telefonliste for 50 navn

Ha alltid telefonnumrene til de du er glad i, 
tilgjengelig: Lagre opptil 50 navn i telefonlisten.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere 
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. 
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring 
på ett eller flere av de grønne 
nøkkelområdene – energieffektivitet, 
emballasje, farlige materialer, vekt, 
resirkulering og kassering og pålitelig drift 
gjennom hele levetiden.
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Lyd
• Volumkontroll på håndsett
• Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske

Bilde/skjerm
• Skjermstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
• Bakbelysning: Ja
• Bakbelysningsfarge: Gul
• Skjermtype: Én linjes punktmatrise og ikoner på to 

linjer

Telefonsvarer
• Innspillingstid kapasitet: opptil 15 minutter
• Forhåndsinnspilt OGM-fil
• Meldingsteller på base: Lampe (myk gult)
• Høyttaler på base
• Telefonsvarerkontroll:: fra basen og håndsettet

Anvendelighet
• Menystruktur i håndsettet: Listemeny
• Indikator for signalstyrke: Indikator med tre 

streker
• Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
• Dato-/klokkeslettvisning
• Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
• Batteriladeindikasjon
• Ladetid: 8 timer
• Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
• Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, 

Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte 
samtaler

• Tastetone av/på
• Automatisk avslutning av samtaler

• Flerbasemulighet: 1
• Mulighet for flere håndsett: Opptil 4
• Høyttalertelefon – snakk håndfritt
• Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
• Opptil 16 timers taletid
• Opptil 250 timers standby-tid
• Lengde på ledning: 1,8 m
• Lengde på nettledning: 1,8 m

Minnekapasitet
• Telefonliste: 50 navn og numre
• Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 

10 oppføringer
• Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer
• Telefonboken lagres i basen

Drift
• Batterikapasitet: 650 mAh
• Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
• Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Effektforbruk: < 0,65 W

Sikkerhet
• Overføringskryptering: Ja

Nettverksfunksjoner
• Kompatibel: GAP

SAR-verdi
• Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Miljøvennlig design
• EcoMode: automatisk
•
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