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Aproximando as pessoas

Viva-voz
Esse fone oferece excelente sonoridade e uso prático com o viva-voz integrado. Além 
disso, a instalação é simples e aparelho possui secretária eletrônica integrada. Nunca foi 
tão fácil falar ao telefone!

Som cristalino
• Teste de som avançado e sintonia para aprimorar a qualidade de voz
• O equalizador paramétrico reproduz um som nítido e sem distorções
• O cancelamento de eco acústico elimina o eco durante as conversas
• Antena com design avançado para excelente recepção em qualquer cômodo
• Com o alto-falante do handset, você pode conversar usando o viva-voz

Moderno e simples
• Até 15 minutos de mensagem na secretária eletrônica
• Display matricial de 4,1cm (1,6") fácil de ler
• Máxima praticidade por meio de uma fácil configuração
• Salve até 50 contatos na sua agenda
• Até 16 horas de conversação

Produto ecologicamente correto
• Baixo consumo de energia: < 0,65 W no modo de espera
• Radiação reduzida em até 95% no modo de carregamento



 Fone com viva-voz

O modo Viva-voz usa um alto-falante interno 
para amplificar a voz do usuário, permitindo 
que você fale e ouça durante uma chamada 
sem precisar segurar o fone junto ao ouvido. 
Isso é muito útil quando você compartilha a 
chamada com outras pessoas ou executa 
outras tarefas ao mesmo tempo.

Baixo consumo de energia: < 0,65 W

Os telefones Philips apresentam alta eficiência 
energética e são projetados para respeitar o 
meio ambiente. Agora, a energia consumida no 
modo de espera é inferior a 0,65 W.

Cancelamento de eco acústico
Chega de ouvir aquele eco chato enquanto 
você fala ao telefone. Com o cancelamento de 
eco acústico, as conversas ficam nítidas e sem 
interferências.

Equalizador paramétrico

Nossos telefones usam equalização 
paramétrica no processamento de som digital 
para ajustar a resposta sonora à curva de 
reposta da frequência linear pretendida, o 
resultado é total sonoridade todas as vezes 
que você usar o telefone.

Teste de som avançado

Da mesma forma que os fabricantes testam a 
qualidade de seus fones de ouvido de última 
geração, também testamos a qualidade de som 
de nossos telefones DECT. Usando um 
avançado simulador de ouvido, podemos 
recriar, com precisão, a maneira com que as 
pessoas escutam. Isso ajuda nossos 
engenheiros a medir e ajustar a resposta de 
frequência, a percepção do som e a percepção 
da distorção, criando a reprodução perfeita da 
voz no telefone e no modo de viva-voz.

Antena com design avançado

Nossa antena com design avançado garante 
uma recepção forte e estável: até mesmo em 

áreas da casa em que a transmissão sem fio não 
funciona corretamente. Agora, você pode 
fazer uma ligação em qualquer canto da casa 
sem se preocupar com interrupções ou com o 
sinal.

Display matricial de 4,1 cm (1,6")

Display matricial de 4,1cm (1,6") fácil de ler

Agenda para 50 nomes

Tenha sempre disponíveis os números de 
telefone daqueles que você ama: salve até 50 
nomes em sua agenda telefônica.

Selo Verde da Philips
Produto Verde Philips, com EcoDesign 
aprovado internacionalmente e com 
auditoria KPMG. Os Produtos Verdes da 
Philips podem reduzir custos, o consumo 
de energia e as emissões de CO2. Como? 
Eles oferecem melhorias ambientais 
significativas em uma ou mais áreas Philips 
Verde — Eficiência energética, 
Embalagens, Substâncias perigosas, Peso, 
Reciclagem e descarte e Confiabilidade 
durante o período de vida útil. Obtenha 
mais informações sobre produtos verdes
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Som
• Controle de volume no fone
• Toques no fone: 10 polifônicos

Imagem/tela
• Tamanho do display: 4,1 cm (1,6")
• Luz de fundo: sim
• Cor da luz de fundo: Âmbar
• Tipo de display: Ícones de duas linhas e matriz de 

pontos de uma linha

Secretária eletrônica
• Tempo máximo de gravação: até 15 minutos
• Mensagem de saída pré-gravada
• Contador de mensagens na base: LED (Amarelo 

claro)
• Viva-voz na base
• Controle da secretária eletrônica:: na base e no 

fone

Praticidade
• Estrutura do menu do fone: Menu em lista
• Indicador de intensidade do sinal: Indicador com 

três barras
• Indicador do nível da bateria: Ícone de bateria com 

três barras
• Exibição de data e hora
• Teclas da estação base: Tecla com sinal sonoro 

para localização
• Indicação de carga da bateria
• Tempo de carregamento: 8 horas
• Indicação da intensidade do sinal
• Atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
• Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera, 

Identificador de chamadas, Microfone mudo, 
Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas

• Ajuste de prefixo automático
• Ativação/desativação do tom das teclas
• Encerramento automático
• Capacidade para várias bases: 1
• Capacidade para vários fones: Até 4
• Viva-voz
• Linha: Ambiente externo < 300 m; ambiente 

interno < 50 m
• Até 16 horas de conversação

• Até 250 horas no modo de espera
• Comprimento do cabo: 1,8 m
• Comprimento do cabo de energia: 1,8 m

Capacidade de memória
• Agenda telefônica: 50 nomes e números
• Capacidade da lista de rediscagem: 10 entradas
• Entradas do registro de chamadas: 20 entradas
• Armazenamento de contatos na agenda enquanto 

está na base

Alimentação
• Capacidade da bateria: 650 mAh
• Tipo de bateria: AAA NiMH recarregável
• Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo de energia: < 0,65 W

Segurança
• Criptografia da transmissão: sim

Funções de rede
• Compatível: GAP

Taxa SAR
• Fones Philips: < 0,1 W/kg

Design ecológico
• Modo econômico: automático

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

18,5 x 13,6 x 10,4 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,3 x 5,4 x 4,1 polegadas
• EAN: 87 12581 62890 1
• Peso bruto: 0,728 kg
• Peso bruto: 1,605 lb
• Peso líquido: 1,312 lb
• Peso líquido: 0,595 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Peso da embalagem: 0,293 lb
• Peso da embalagem: 0,133 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
•
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