
 

 

Philips BeNear
Telefon fără fir cu robot 
telefonic

Seria 2000
Negru

CD2851B
Apropiind oamenii

prin sunet superior
Seria 2000 vă oferă sunet superior pentru a vă apropia de cei dragi chiar şi când nu puteţi 
fi împreună. Cu Philips, folosirea telefoanelor fără fir nu a fost niciodată atât de uşoară!

Experimenta?i calitatea superioară a sunetului
• MySound: profiluri de sunet personale
• Difuzorul receptor vă permite să vorbiţi având mâinile libere

Beneficiaţi de confort pur
• Afișaj de 4,57 cm (1,8") cu iluminare portocalie
• ID apelant- vedeţi cine vă sună
• Agendă de telefon cu 100 de nume
• Durată de convorbire de până la 15 ore

Nu pierdeţi niciun mesaj
• Robot telefonic cu acces direct pe bază și prin intermediul receptorului
• Durată de înregistrare de până la 30 minute

Economisiţi energie
• EcoMode: consum redus de energie între receptor și bază
• Consum redus: < 0,65 W în modul stand-by



 MySound
Percepţia sunetului este subiectivă și fiecare are 
propriile preferinţe de ascultare, prin urmare 
MySound vă oferă trei profiluri diferite distincte din 
care să alegeţi tipul de sunet, astfel încât să beneficiaţi 
de o experienţă audio excelentă: Clar - pentru a 
conferi claritate vocilor Delicat - pentru o voce mai 
prietenoasă și delicată Cald - pentru ca vocea să fie 
primitoare și caldă.

Difuzor receptor
Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor 
încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, 
permiţându-vă să purtaţi convorbirea fără a ţine 
telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă 
în special când telefonul este utilizat de mai multe 
persoane sau când sunteţi ocupat cu mai multe 
activităţi.

Consum redus: < 0,65 W
Telefoanele Philips sunt eficiente din punct de vedere 
energetic și sunt proiectate pentru a fi ecologice. 
Acum energia consumată în modul standby este de 
mai puţin de 0,65 W.
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Sunet
• Profil de sunet: MySound
• Controlul volumului pe receptor
• Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
• Difuzor

Imagine/Ecran
• Dimensiune ecran: 1,8"
• Iluminare din spate: Da
• Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
• Tip de afișaj: FSTN

Robot telefonic
• Robot telefonic Plug & Play
• Capacitate de înregistrare: Până la 30 de minute
• Control robot telefonic: bază și receptor
• Difuzor integrat pe bază

Confort
• Afișare Dată / Oră
• Ceas cu alarmă
• Durată de convorbire de până la 15 ore
• Durată în standby de până la 220 de ore
• Taste staţie de bază: Buton localizare sonoră
• Indicaţie încărcare baterie
• Timp de încărcare: 8 ore
• Indicator putere semnal
• Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, 

Microfon silenţios, Apeluri nerecepţionate, Apeluri 
recepţionate

• Tastatură iluminată
• Ton pentru taste pornit/oprit

• Înregistrare automată
• Baze multiple: 1
• Receptoare multiple: Până la 5

Capacitate memorie
• Agendă telefonică: 100 de nume și numere
• Agendă telefonică: 50 de intrări
• Capacitate listă reapelare: 20

Alimentare
• Capacitate baterie: 650 mAh
• Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
• Sursă de alimentare reţea: 100-240 V CA~50/60 

Hz
• Consum electric: < 0,65 W

Securitate
• Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici reţea
• Compatibil: GAP

Valoare SAR
• Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic
• Mod Eco: automat și manual

Dimensiuni
• Dimensiuni bază: 102 x 79,5 x 108,4 mm
• Dimensiuni receptor: 164,5 x 27,5 x 46,1 mm
•
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