
 

 

Philips BeNear
Langaton puhelin

2000-sarja
Kiiltävä valkoinen

CD2801W
Tuo ihmiset lähemmäksi

loistavalla äänenlaadulla
2000-sarjan ylivoimainen äänenlaatu vie sinut lähemmäs rakkaitasi, kun ette voi olla 
yhdessä. Langattomia Philips-puhelimia on helppo käyttää.

Koe parempi äänenlaatu
• Oma ääni: omat ääniprofiilit
• Kaiutinpuhelimella handsfree-puhelut

Vaivaton käyttää
• 4,57 cm:n (1,8 tuumaa) näyttö ja keltainen taustavalo
• Soittajan tunnistus - näet, kuka soittaa
• 100 nimen puhelinmuistio
• Jopa 15 tuntia puheaikaa

Säästä energiaa
• Pieni virrankulutus: < 0,6 W valmiustilassa
• EcoMode: vähentää luurin ja tukiaseman välistä virrankulutusta



 Oma ääni
Ääniaistimus on subjektiivinen kokemus ja jokaisella 
on omat kuuntelumieltymyksensä. Tämän vuoksi 
MySoundissa on 3 toisistaan eroavaa ääniprofiilia 
täydelliseen kuunteluelämykseen: Selkeä - ääni on 
kirkas ja selkeä, Pehmeä - ääni on miellyttävämpi ja 
pehmeämpi, Lämmin - ääni on kutsuva ja lämmin.

Kaiutinpuhelin
Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa 
soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella 
pitämättä luuria korvalla puhelun aikana. Erityisen 
kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun 
muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.
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Ääni
• Ääniprofiilit: oma ääni
• Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
• Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä
• Kaiutinpuhelin

Kuva/näyttö
• Näytön koko: 1,8"
• Taustavalo: kyllä
• Taustaväri: Kellanruskea
• Näyttötyyppi: FSTN

Käytön mukavuus
• Päiväyksen/ajan näyttö
• Herätyskello
• Jopa 15 tuntia puheaikaa
• Jopa 220 tuntia valmiusaikaa
• Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
• Akun latauksen osoitin
• Latausaika: 8 tuntia
• Signaalivoimakkuuden ilmaisin
• Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan 

tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat 
puhelut, Vastaanotetut puhelut

• Valaistu näppäimistö
• Näppäinäänet käytössä/pois
• Automaattinen rekisteröinti
• Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
• Usean luurin mahdollisuus: Enintään 5

Muistikapasiteetti
• Puhelinmuistio: 100 nimeä ja numeroa
• Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 20
• Soittajaluettelo: 50 nimeä

Virta
• Akun kapasiteetti: 650 mAh
• Akkutyyppi: Ladattava AAA NiMH
• Verkkovirta: AC 100-240 V ~50/60 Hz
• Virrankulutus: < 0,6 W

Turvallisuus
• Lähetyksen salaus: kyllä

Verkko-ominaisuudet
• Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo
• Philips-luurit: <0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu
• Eco-tila: automaattinen ja manuaalinen

Mitat
• Tukiaseman mitat: 102 x 79,5 x 108,4 mm
• Luurin mitat: 164,5 x 27,5 x 46,1 mm
•

Tekniset tiedot
Langaton puhelin
2000-sarja Kiiltävä valkoinen

http://www.philips.com

