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15 min. pe robotul telefonic
Afișaj 1,6", ilum. fundal portocalie
Difuzor
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Apropiind oamenii

Vorbiţi având mâinile libere
O reproducere senzaţională a sunetului, fără să fiţi nevoit să ţineţi telefonul la ureche – 
astfel puteţi vorbi având mâinile complet libere. Cu instalarea simplă, un meniu intuitiv şi 
un robot telefonic încorporat, o convorbire reuşită nu a fost niciodată mai uşoară.

Sunet de claritate excepţională
• Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii
• Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar
• Anularea ecoului acustic asigură o conversaţie fără ecou
• Configuraţie optimizată a antenei, pentru recepţie excelentă în orice cameră
• Difuzorul receptor vă permite să vorbiţi având mâinile libere

Atrăgător și simplu
• Mesaj de până la 15 min. pe robotul telefonic
• Afișaj cu matrice de puncte de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit
• Comoditate supremă prin configurare simplă
• Salvaţi până la 50 de contacte favorite în agenda dvs. telefonică
• Durată de convorbire de până la 16 ore

Produs ecologic
• Consum redus: < 0,65 W în modul stand-by
• Reducere cu până la 95% a radiaţiilor emise în modul de încărcare



 Testare avansată a sunetului

Testăm calitatea sunetului telefoanelor noastre 
DECT în același mod în care o fac producătorii 
de telefoane de vârf. Cu ajutorul unui simulator 
avansat de captare a sunetului, putem recrea 
cu precizie modul în care aud efectiv oamenii. 
Acesta îi ajută pe inginerii noștri de acustică să 
măsoare și să regleze fin lucruri precum 
răspunsul în frecvenţă, distorsiunea și 
percepţia generală a audiţiei, pentru a crea o 
reproducere perfectă a vocii atât pentru modul 
receptor, cât și pentru modul cu mâini libere.

Egalizator parametric

Telefoanele noastre utilizează egalizarea 
parametrică la procesarea digitală a sunetului 
pentru a regla fin răspunsul sunetului pentru 
curba de răspuns în frecvenţă lineară vizată, 
oferind un sunet pur și clar la fiecare 
conversaţie.

Anularea ecoului acustic
Spuneţi adio acelor ecouri enervante când 
vorbiţi la telefon. Cu tehnologia noastră de 
anulare a ecoului acustic, aveţi parte 
întotdeauna de o conexiune clară, 
neperturbată.

Durată înregistrare de până la 15 min.

Cu durată de înregistrare de până la 15 minute, 
nu veţi rata niciodată un mesaj important.

Difuzor receptor

Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un 
difuzor încorporat pentru a amplifica vocea 
apelantului, permiţându-vă să purtaţi 
convorbirea fără a ţine telefonul la ureche. 
Această caracteristică este utilă în special când 
telefonul este utilizat de mai multe persoane 
sau când sunteţi ocupat cu mai multe activităţi.

Afișaj cu matrice de puncte de 4,1 cm 
(1,6")

Afișaj cu matrice de puncte de 4,1 cm (1,6"), 
ușor de citit

Ușor de configurat

Confort absolut prin configurare ușoară. 
Instalare simplificată - Produs Plug & Play

Agendă telefonică pentru 50 de nume

Puteţi avea mereu la dispoziţie numerele de 
telefon al celor dragi: Salvaţi până la 50 de 
nume în agenda telefonică.

Logo-ul Philips Ecologic
Produsele ecologice Philips pot reduce 
costurile, consumul de energie și emisiile 
de CO2. Cum? Acestea oferă o 
îmbunătăţire de mediu semnificativă în una 
sau mai multe domenii focale ecologice 
Philips – eficienţă energetică, ambalare, 
substanţe periculoase, greutate, reciclare 
și casare și fiabilitate pe viaţă.
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Sunet
• Controlul volumului pe receptor
• Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice

Imagine/Ecran
• Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"
• Iluminare din spate: Da
• Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
• Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rând + 

pictograme pe 2 rânduri

Robot telefonic
• Capacitate de înregistrare: până la 15 minute
• OGM preînregistrat
• Contor de mesaje pe staţia de bază: LED 

(portocaliu stins)
• Difuzor integrat pe bază
• Controlul robotului telefonic:: de la staţia de bază 
și de pe telefon

Confort
• Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
• Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator 

cu 3 bare
• Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă 

pentru baterie cu 3 bare
• Afișare Dată / Oră
• Taste staţie de bază: Buton localizare sonoră
• Indicaţie încărcare baterie
• Timp de încărcare: 8 ore
• Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
• Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, 

Microfon silenţios, Apeluri nerecepţionate, Apeluri 
recepţionate

• Ton pentru taste pornit/oprit

• Închidere automată
• Baze multiple: 1
• Receptoare multiple: Până la 4
• Difuzor - vorbiţi având mâinile libere
• Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
• Durată de convorbire de până la 16 ore
• Durată în standby de până la 250 de ore
• Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
• Lungime cablu de alimentare: 1,8 m

Capacitate memorie
• Agendă telefonică: 50 nume și numere
• Capacitate listă reapelare: 10 intrări
• Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
• Stocarea agendei telefonice pe staţia de bază

Alimentare
• Capacitate baterie: 650 mAh
• Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
• Sursă de alimentare reţea: 100-240 V CA ~50/60 

Hz
• Consum electric: < 0,65 W

Securitate
• Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici reţea
• Compatibil: GAP

Valoare SAR
• Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic
• Mod Eco: automată
•
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