
 

 

Philips
Trådløs telefon

CD2501S
HD-lyd

for naturlig stemmeklarhet
Den naturlige stemmeklarheten til HD Sound gjør telefonsamtalene enda mer livaktige. 
Den utrolige høyttalertelefonen gjør CD2-serien til familiens midtpunkt. Samtalene kan 
virkelig deles med alle.

Naturlig stemmeklarhet
• HD-lyd
• Høyttalertelefon – snakk håndfritt

Ren anvendelighet
• Godt belyst skjerm
• Telefonliste for 100 navn



 HD-lyd
Fordi denne telefonen har en klarhet som sjelden har 
blitt opplevd tidligere, kan du nå glede deg over høy 
samtalekvalitet. Takket være høyttalere av høy 
kvalitet og et ekte akustisk kammer er lydspekteret 
mye bredere enn det som vanligvis kan høres på en 
telefon.

Høyttalertelefon – snakk håndfritt
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 ta notater i 
løpet av samtalen.
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Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Gul
• Skjermfarger: Svart/hvitt
• Tekstlinjer: 1
• Hovedskjermteknologi: STN
• Hovedskjermtype: Alfanumerisk

Lyd
• Ringesignaler for håndsett: Instrumental, Polyfon
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Anvendelighet
• Alarmer: Vekkerklokke
• Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
• Batteriladeindikasjon
• Samtalestyring: Samtale venter, Oppringings-ID, 

Konferansesamtale, Eksplisitt samtaleoverføring, 
Mikrofonutkobling

• Enkel bruk: Full dupleks håndfri, 
Nummertastaturlås, Menykontroll

• Flerbasemulighet: 1
• Mulighet for flere håndsett: Opptil fem håndsett
• Signalstyrkeindikasjon
• Bakbelyst nummertastatur: Nei
• Høyttalertelefon – snakk uten håndsett

Nettverksfunksjoner
• Antenne: Integrert i base, Integrert i håndsett
• Kompatibel: GAP
• Ringer: Tone, Puls

Operatørkrav
• Navn og oppringer-ID
• Innringer-ID på samtale venter

Minnekapasitet
• Samtaleloggoppføringer: 20
• Telefonliste: 100 navn og telefonnumre
• Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 10

Mål
• Mål på base: 118,5 x 113 x 82,5 mm
• Mål, håndsett: 162 x 48 x 28,5 mm

Effekt
• Batterikapasitet: 600 mAh
• Batteritype: AAA NiMH
• Batteritype: Oppladbar
• Lysnett: AC 220–240 V – 50 Hz
• Antall batterier: 2 per håndsett
• Standby-tid: Opptil 150 timer
• Taletid: Opptil 12 timer
•
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