
 

 

Philips BeNear
Vezeték nélküli telefon

• 2000-es sorozat
• Fekete

CD2901B
Közelebb hozza az embereket

Kiváló hangzás, nagyméretű kijelző
A technológiának egyszerűnek kell lennie. Ezért terveztünk ehhez a kiváló hangzású 
telefonhoz nagyméretű kijelzőt és háttérvilágítású billentyűzetet. Élvezze a páratlan HQ-
Sound hangminőség és a felhasználóbarát kezelés kombinációját.

Kivételes hangzás
• HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangminőség érdekében
• Az Ön hangbeállításainak megfelelő MySound profilok
• Az akusztikus visszhangkioltás biztosítja, hogy a beszélgetés visszhangmentes legyen.
• Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen
• A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teheti a kezét

Ideális kényelem
• Nagy, 5,1 cm-es (2,0"-es) pontmátrix kijelző
• Akár 100 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben
• Billentyűzet-háttérvilágítás a gyors működtetéshez, még sötét szobában is
• Akár 17 óra beszélgetési idő

Környezettudatos termék
• A sugárzás 60%-kal csökken az ECO mód aktiválása esetén
• Alacsony fogyasztás: < 0,6 W készenléti üzemmódban



 100 nevet tartalmazó telefonkönyv

Mindig legyen Önnél szerettei telefonszáma: 
Akár 100 nevet tárolhat a telefonkönyvében.

5,1 cm-es (2,0"-es) pontmátrix kijelző

Nagy, 5,1 cm-es (2,0"-es) pontmátrix kijelző

Akusztikus visszhangkioltás
Nincs többé zavaró visszhang a 
telefonbeszélgetés közben. Az akusztikus 
visszhangkioltás révén mindig tiszta és 
zavartalan a kapcsolat.

ECO mód

A sugárzás 60%-kal csökken az ECO mód 
aktiválása esetén

Kihangosítható kézibeszélő

A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró 
segítségével erősíti fel a hívó hangját, így 
telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez 
szorítania. Ez a funkció leginkább 
konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy 
több párhuzamos feladat végzése esetén.

HQ-Sound

Philips vezeték nélküli telefonok HQ-Sound 
technológiával: a Hi-Fi audiotermékek és 
csúcskategóriás fejhallgatók terén szerzett 
több évtizedes fejlesztési tapasztalataink, és 
úttörő jelentőségű innovációink révén a DECT 
telefonjaink kiváló hangtisztaságot kínálnak. A 
hangminőség javítása terén akusztikai 
mérnökeink és terméktervezőink mindenre 
gondoltak – kiváló minőségű alkatrészek, 
digitális jelfeldolgozás, precíz akusztikai 
tervezés, fejlett tesztelés és finomhangolás. Az 
eredmény az éles, tiszta és élethű hang. A hang, 
amely annyira jó és természetes, hogy 
majdnem olyan hatást kelt, mintha személyesen 
jelen lenne a beszélgetőpartnere.

Billentyűzet-háttérvilágítás
Billentyűzet-háttérvilágítás a gyors 
működtetéshez, még sötét szobában is

Alacsony fogyasztás: < 0,6 W

A Philips telefonok energiahatékonyak, és 
tervezésük során fontos szempont volt a 
környezet megóvása. Így készenléti 
üzemmódban a fogyasztás kevesebb, mint 0,6 
W.

MySound profilok

A hangérzékelés szubjektív, mindenkinek 
vannak saját kedvelt beállításai. A MySound 
minden beszélgetést személyessé tesz azáltal, 
hogy Ön kiválaszthatja az igényeinek leginkább 
megfelelő hangprofilt: Tiszta – a beszéd 
élesebben és tisztábban hallható; Lágy – 
barátságos, lágyabb hangok; Meleg – a beszéd 
barátságos és meleg tónusban hallható.
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