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Ασύρματο τηλέφωνο

Σειράς 2000
Γυαλιστερό λευκό

CD2802W
Μας φέρνει πιο κοντά

χάρη στην κορυφαία ποιότητα ήχου
Η σειρά 2000 σας προσφέρει εκπληκτικό ήχο φέρνοντάς σας πιο κοντά στα 
αγαπημένα σας πρόσωπα, γεφυρώνοντας κάθε απόσταση. Με την Philips, η χρήση 
ασύρματων τηλεφώνων δεν υπήρξε ποτέ τόσο εύκολη!

Απολαύστε κορυφαία ποιότητα ήχου
• MySound: Προσωπικά προφίλ ήχων
• Ανοικτή συνομιλία - μιλήστε handsfree

Επωφεληθείτε από τη μοναδική της άνεση
• Οθόνη 4,57 εκ. (1,8") με πορτοκαλί οπίσθιο φωτισμό
• Αναγνώριση καλούντος- δείτε ποιος σας καλεί
• Ευρετήριο 100 ονομάτων
• Χρόνος ομιλίας έως και 15 ώρες

Εξοικονομήστε ενέργεια
• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος: < 0,6 W σε κατάσταση αναμονής
• Λειτουργία EcoMode: μειωμένη εκπομπή ανάμεσα σε βάση και συσκευή χειρός



 MySound
Η αντίληψη του ήχου είναι υποκειμενική και ο 
καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις ακρόασης. 
Γι αυτό το λόγο, το MySound σας παρέχει τρία 
εντελώς διαφορετικά προφίλ για τον ήχο που 
επιλέγετε ώστε να σας προσφέρει την απόλυτη 
εμπειρία ακρόασης: Καθαρός ήχος - για φωνές με 
απόλυτη καθαρότητα και σαφήνεια Απαλός ήχος - 
για μια πιο φιλική και απαλή φωνή Ζεστός ήχος - 
για να ακούγεται η φωνή πιο ευχάριστη και ζεστή.

Συσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης
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 κάνετε κι άλλα 
πράγματα ταυτόχρονα.
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Ήχος
• Προφίλ ήχου: MySound: Και
• Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός: Και
• Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 
πολυφωνικοί

• Ανοιχτή συνομιλία: Και

Εικόνα/Οθόνη
• Μέγεθος οθόνης: 1,8"
• Οπίσθιος φωτισμός: Ναι: Και
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Αρχεία κλήσεων
• Τύπος οθόνης: FSTN: Και

Άνεση
• Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας: Και
• Ξυπνητήρι: Και
• Χρόνος ομιλίας έως και 15 ώρες: Και
• Χρόνος αναμονής έως και 220 ώρες: Και
• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Και
• Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες: Και
• Ένδειξη ισχύος σήματος: Και
• Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης*, 
Αναγνώριση κλήσεων*, Σίγαση μικροφώνου, 
Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις

• Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο: Και
• Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων: Και
• Αυτόματη εγγραφή: Και
• Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
Έως και 5

Χωρητικότητα μνήμης
• Τηλεφωνικός κατάλογος: 100 ονόματα και 
αριθμοί

• Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 20
• Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 50 ονόματα

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 650 mAh
• Τύπος μπαταριών: AAA NiMH 
επαναφορτιζόμενες

• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V~50/60 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος: < 0,6 W

Ασφάλεια
• Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι: Και

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Συμβατό: GAP

Τιμή SAR
• Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

Οικολογική σχεδίαση
• Λειτουργία Eco: αυτόματο και χειροκίνητο

Διαστάσεις
• Διαστάσεις βάσης: 102 x 79,5 x 108,4 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής χειρός: 164,5 x 27,5 x 46,1 
χιλ.
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