
 

 

Philips Perfect sound
Trådløs telefon

2000-serien
2 håndsæt Brilliant pearl

CD2702S
Mere end ord

giver utrolig lydkvalitet
Nyd utrolig lydkvalitet med XHD-lydteknologien, mens du taler med familie og venner. 
Du nænner næsten ikke at afslutte opkaldet.

Oplev utrolig lydkvalitet
• XHD-lyd
• Håndsættelefonhøjttaler gør det muligt at tale håndfrit

Få rendyrket bekvemmelighed
• 2-linjers display med gul baggrundsbelysning
• 12 timers taletid
• Telefonbog med 100 navne

Spar energi
• EcoMode: reduceret strømoverførsel mellem håndsæt og basisenhed
• Lavt strømforbrug i standby-tilstand: < 0,6 W



 EcoMode: reduceret overførsel

Da basisstationen registrerer, når håndsættet står i 
holderen, sørger et intelligent integreret system for, 
at transmissionseffekten hele tiden kontrolleres og 
optimeres i overensstemmelse med afstanden 
mellem håndsættet og basisenheden. Det betyder, at 
effektudsendelsen automatisk reduceres med op til 
93 %, når håndsættet er i nærheden af holderen. Når 
det anvendes i Eco-tilstand, får du også fordel af 60 
% manuel reduktion i den udsendte effekt.

XHD-lyd

Lige meget hvor du befinder dig, kan du føre en 
støjfri telefonsamtale med fantastisk lydstyrke og ren 
lyd. Takket være en højttaler i høj kvalitet, avanceret 
teknologi og et ægte akustisk kammer kan du få 
glæde af den utrolige lydkvalitet under alle 
telefonsamtaler.
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Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Gul
• Skærmfarver: Sort og hvid
• Tekstlinjer: 1
• Hovedskærm: Dot-matrix

Lyd
• Lydforbedring: XHD-lyd
• Håndsæt ringetoner: Polyfonisk

Komfort
• Alarmer: Vækkeur
• Basestationens taster
• Indikator for batteriopladning
• Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer
• Brugervenlig: Håndfri funktion
• Multi-base: 1
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 5
• Signalstyrke-indikation
• Baggrundsbelyst tastatur
• Telefonhøjttaler - tal håndfrit

Netværksfunktioner
• Antenne: Integreret på basisenhed

• Kompatibel: GAP
• Opkald: Tone, Pulse

Operatørkrav
• Navn og vis-nummer

Hukommelseskapacitet
• Adgange i opkaldslog: 20 poster
• Telefonbog: 100 poster
• Genopkaldsliste: 5

Mål
• Mål på basisenhed: 79,5 x 102,0 x 108,4 (H x L x B)
• Mål på håndsæt: 164,5 x 27,5 x 46,1 (H x L x B)

Strøm
• Batterikapacitet: 550 mAh
• Batteritype: AAA
• Batteritype: Genopladelig
• Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Batterier: 2
• Standby-tid: 150
• Taletid: 12
•
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