
 

Philips
Ασύρματο τηλέφωνο

CD2301S
Cool άνεση

Η πραγματοποίηση κλήσεων με το CD2 είναι το ίδιο απλή σαν να κουβεντιάζετε με 
τον καλύτερο σας φίλο. Το χειροτηλέφωνο με πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό& 
οθόνη κάνει εύκολες τις κλήσεις, όπου κι αν βρίσκεστε.

Καθαρή συνομιλία σε κάθε χώρο του σπιτιού
• Σχεδόν χωρίς παρεμβολές
• Εμβέλεια έως και 300 μ. για σίγουρη λήψη
• Ανοιχτή συνομιλία - Μιλήστε handsfree

Απόλυτη πρακτικότητα
• Η οθόνη εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό του καλούντος
• Το εργονομικό σχήμα προσφέρει πιο άνετο έλεγχο
• Οθόνη & πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό
 



 Σχεδόν χωρίς παρεμβολές
Χάρη στην εξελιγμένη ψηφιακή τεχνολογία, 
απολαμβάνετε κλήσεις χωρίς διακοπές και 
παρεμβολές από άλλες συσκευές.

Εμβέλεια έως και 300 μ.
Κινηθείτε μέσα και γύρω από το σπίτι, με εμβέλεια 
έως 50μ. μέσα στο σπίτι και έως 300μ σε 
εξωτερικό χώρο (σε ιδανικές συνθήκες ανοικτού 
χώρου).

Ανοιχτή συνομιλία - Μιλήστε handsfree
Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα 
ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη φωνή 
του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να 
ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι 
μια συνομιλία ή αν θέλετε να κρατάτε σημειώσεις.

Αναγνώριση ονόματος/αριθμού 
καλούντα
Το όνομα του ατόμου ή της εταιρείας που σας 
καλεί εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. 
Εκτός από τα ονόματα που έχουν ήδη 
προγραμματιστεί να εμφανίζονται στην οθόνη του 
τηλεφώνου σας, μπορείτε επίσης να δείτε τα 
ονόματα όσων σας καλούν για πρώτη φορά.

Εργονομικός σχεδιασμός
Το ομαλό, καμπύλο σχήμα του ταιριάζει απόλυτα 
στο χέρι σας για φυσικό, ισορροπημένο χειρισμό. 
Έχει και πολύ ωραία εμφάνιση!

Οθόνη & πληκτρολόγιο με οπίσθιο 
φωτισμό
Η οθόνη & το πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό 
διασφαλίζει καλή ορατότητα και χρήση σε 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού
CD2301S/24

Χαρακτηριστικά
• Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό: Ναι •
Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισμός: ναι
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί
• Χρώματα οθόνης: Άσπρο & Μαύρο
• Γραμμές κειμένου: 2
• Ανάλυση κύριας οθόνης: δ.δ. pixel
• Τεχνολογία κύριας οθόνης: CSTN
• Τύπος κύριας οθόνης: Αλφαριθμητική

Ήχος
• Κουδουνίσματα συσκευής χειρός: Ορχηστική 
μουσική, Πολυφωνικοί

• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι
• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
• Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης, 
Αναγνώριση καλούντος, Σίγαση μικροφώνου

• Ευκολία στη χρήση: Λειτουργία ανοικτής 
συνομιλίας, Κλείδωμα πληκτρολογίου, Έλεγχος 
μενού

• Λειτουργία: Baby Call (άμεση κλήση)
• Δυνατότητα πολλών βάσεων: Μέχρι και 4 βάσεις
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
Μέχρι και 4 συσκευές χειρός

• Ένδειξη ισχύος σήματος: ναι

(Πορτοκαλί)

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Κεραία: Ενσωματωμένη στη βάση, 
Ενσωματωμένη στη συσκευή χειρός

• Συμβατό: GAP
• Κλήση: Ήχος, Παλμική

Προδιαγραφές τηλεφωνικού κέντρου
• Όνομα και ταυτότητα καλούντος
• Αναγνώριση καλούντος σε αναμονή κλήσης

Χωρητικότητα μνήμης
• Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20
• Ευρετήριο: 50 ονόματα και αριθμοί

Διαστάσεις
• Διαστάσεις βάσης: 125 x 118 x 56 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής χειρός: 154 x 50 x 29 χιλ.

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 650 mAh
• Τύπος μπαταριών: AAA
• Τύπος μπαταρίας: NiMH
• Είδος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V - 50Hz
• Αριθμός μπαταριών: 2
• Χρόνος αναμονής: 120 ώρες
• Χρόνος ομιλίας: έως και 10 ώρες
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