
 

 

Philips BeNear
Telefone sem fio

Série 2000
Branco brilhante

CD2802W
Aproximando as pessoas

por meio de um som superior
A série 2000 oferece som excelente a fim de encurtar a distância entre você e a pessoa 
amada, mesmo quando não é possível estar com ela. Com a Philips, usar telefones sem 
fio nunca foi tão fácil!

Experimente uma qualidade de som superior
• MySound: perfis de som personalizados
• Com o alto-falante do handset, você pode conversar usando o viva-voz

Conte com a máxima praticidade
• Display de 4,57 cm (1,8") com luz de fundo amarela
• Identificador de chamadas — veja quem está ligando
• Agenda de telefone com 100 nomes
• Até 15 horas de conversação

Poupe energia
• Baixo consumo de energia: < 0,6 W no modo de espera
• Modo econômico: redução da energia consumida na transmissão entre o fone e base



 MySound
A percepção sonora é individual, ou seja, cada um 
tem sua preferência. Visando isso, o MySound 
oferece três perfis de som de excelente qualidade: 
Clear - para um som mais nítido; Soft - para um som 
mais suave; Warm - para um som mais agradável.

Fone com alto-falante
O modo Viva-voz usa um alto-falante interno para 
amplificar a voz do usuário, permitindo que você fale 
e ouça durante uma chamada sem precisar segurar o 
fone junto ao ouvido. Isso é muito útil quando você 
compartilha a chamada com outras pessoas ou 
executa outras tarefas ao mesmo tempo.
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Som
• Perfil do som: Mysound
• Controle de volume no fone
• Toques no fone: 10 polifônicos
• Viva-voz

Imagem/tela
• Tamanho do display: 4,57 cm (1,8")
• Luz de fundo: sim
• Cor da luz de fundo: Âmbar
• Tipo de display: FSTN

Praticidade
• Exibição de data e hora
• Despertador
• Até 15 horas de conversação
• Até 220 horas no modo de espera
• Teclas da estação base: Tecla de localização
• Indicação de carga da bateria
• Tempo de carregamento: 8 horas
• Indicação da intensidade do sinal
• Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera, 

Identificador de chamadas, Microfone mudo, 
Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas

• Teclado iluminado
• Ativação/desativação do tom das teclas
• Registro automático
• Capacidade para várias bases: 1
• Capacidade para vários fones: Até 5

Capacidade de memória
• Agenda telefônica: 100 nomes e números
• Capacidade da lista de rediscagem: 20
• Entradas do registro de chamadas: 50 nomes

Alimentação
• Capacidade da bateria: 650 mAh
• Tipo de bateria: AAA NiMH recarregável
• Alimentação: AC 100 a 240 V ~ 50 a 60 Hz
• Consumo de energia: < 0,6 W

Segurança
• Criptografia da transmissão: sim

Funções de rede
• Compatível: GAP

Taxa SAR
• Fones Philips: < 0,1 W/kg

Design ecológico
• Modo econômico: automático e manual

Dimensões
• Dimensões da base: 102 x 79,5 x 108,4 mm
• Dimensões do fone: 164,5 x 27,5 x 46,1 mm
•

Especificações
Telefone sem fio
Série 2000 Branco brilhante
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