
 

 

„Philips“ BeNear
Belaidis telefonas

2000 serija
2,0 in ekranas / geltonas foninis 
apš.
Telefono garsiakalbis

CD2901N
Suteikite pokalbiams spalvų

Išskirtinis garsas, didelis ekranas
Technologijos turi būti paprastos. Štai kodėl sukūrėme šį telefoną, kuris ne tik atkurtų 
puikų garsą, bet ir turėtų didelį ekraną ir apšviestą klaviatūrą. Be vargo mėgaukitės 
nepriekaištingos kokybės garsu.

Išskirtinis garsas
• Aukštos kokybės garsas: aukštos kokybės akustinė inžinerija nuostabiam garsui
• „MySound“ garso profiliai atitinkantys jūsų pageidautiną garsą
• Akustinio aido slopinimas – pokalbiai be aido
• Optimalus antenos įrenginys puikiam signalo priėmimui bet kuriame kambaryje
• Naudodami ragelio garsiakalbį galėsite kalbėti laisvomis rankomis

Patogu, kaip ir turėtų būti
• Didelis 5,1 cm (2,0 in) taškinės matricos ekranas
• Savo telefonų knygoje galite išsaugoti iki 100 mėgstamiausių adresatų
• Klaviatūros foninis apšvietimas – patogu naudoti net tamsiame kambaryje
• Iki 17 valandų pokalbių laiko

Ekologiškas gaminys
• Radiacijos mažinimas 60 %, kai aktyvintas ECO režimas
• Nedidelės energijos sąnaudos: < 0,6 W nustačius parengties režimą



 100 vardų telefono knyga

Visada turėkite savo artimųjų telefonų 
numerius: į telefonų knygą galite įrašyti daugiau 
kaip 100 vardų.

5,1 cm (2,0 in) taškinės matricos ekranas

Didelis 5,1 cm (2,0 in) taškinės matricos 
ekranas

Akustinio aido slopinimas
Nebegirdėsite to erzinančio aido kalbėdami 
telefonu. Mūsų akustinis aido slopinimas visada 
užtikrins aiškų, netrukdomą pokalbį.

EKO režimas

Radiacijos mažinimas 60 %, kai aktyvintas ECO 
režimas

Ragelio garsiakalbis

Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, 
naudojamas integruotas garsiakalbis, 
sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir 
skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti 
nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač 
naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su 
kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

Aukštos kokybės garsas

„Philips“ belaidžiai telefonai su aukštos 
kokybės garsu: kurdami „Hi-Fi“ garso gaminius 
ir aukštos kokybės ausines, mes remiamės 
dešimtmečiais kaupta patirtimi ir 
novatoriškomis idėjomis, siekiame, kad 
naudojantis mūsų DECT telefonais jūsų balsas 
būtų perteikiamas nepaprastai aiškiai. Siekdami 
pagerinti garso kokybę, mūsų akustikos 
inžinieriai ir architektai pasirūpino viskuo: 
aukštos kokybės komponentais, skaitmeniniu 
signalo apdorojimu, tiksliu akustiniu dizainu, 
papildomu testavimu ir tiksliu nustatymu. Šio 
darbo rezultatas – išskirtinai švarus ir aiškus 
garsas. Šis garsas toks natūralus ir aiškus, jog 
atrodo, kad esate šalia pašnekovo.

Klaviatūros foninis apšvietimas
Klaviatūros foninis apšvietimas – patogu 
naudoti net tamsiame kambaryje

Nedidelės energijos sąnaudos: < 0,6 W

„Philips“ telefonai taupo energiją bei tausoja 
aplinką. Dabar, nustačius parengties režimą, 
energijos sunaudojama mažiau nei < 0,6 W.

„MySound“ garso profiliai

Kiekvienas mūsų garsą supranta savaip ir mes 
visi klausomės skirtingai. „MySound“ funkcija 
kiekvienam pokalbiui suteikia asmeniškumo, 
nes jos dėka galite pasirinkti garso profilį 
atitinkantį jūsų garso pasirinkimus: Aiškus – 
balsas skamba švariau ir aiškiau; Švelnus – tonai 
skamba draugiškiau ir švelniau; Šiltas – balsas 
malonesnis ir šiltesnis.

Optimalus antenos įrenginys

Mūsų optimalus antenos įrenginys užtikrina 
stiprų ir pastovų signalo priėmimą, net jei esate 
kambaryje, kuriame belaidis perdavimas yra su 
trukdžiais. Dabar telefonu atsiliepti galite bet 
kurioje namo vietoje ir mėgautis ilgu, 
nepertraukiamu pokalbiu net jei vaikščiojate po 
namus.
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Garsas
• Aukštos kokybės garsas
• Garso profilis: „MySound“
• Garso reguliatorius ragelyje
• Melodijos ragelyje: 10 polifoninių

Vaizdas / ekranas
• Ekrano dydis: 5,1 cm (2,0 col.)
• Ekrano tipas: FSTN - taškų matrica
• Foninis apšvietimas: taip
• Fono spalva: Švelniai gintarinė spalva

Patogumas
• Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
• Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
• Asmeninis pritaikymas: Tylusis režimas ir nakties 

režimas
• Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių 

indikatorius
• Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų 

brūkšnelių baterijos piktograma
• Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
• Dienos / laiko rodymo ekranas
• Žadintuvas
• Baterijos įkrovimo rodymas
• Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių 

mygtukai 1-2
• Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, AOH / 

Skambintojo ID, Mikrofono nutildymas, Praleisti 
skambučiai, Priimti skambučiai

• Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
• Autoregistracija
• Automatinis pokalbio išjungimas
• Papildomi aparatai: 1
• Papildomi rageliai: iki 4
• Mygtukų skaičius: 20
• Šviečianti klaviatūra: Švelniai gintarinė spalva
• Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
• Iki 17 valandų pokalbių laiko
• Iki 250 valandų budėjimo laiko

• Įkrovimo laikas: 8 val.
• Linijos laido ilgis: 1,8 m
• Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
• Asortimentas: Atvirame lauke <300 m; viduje < 

50m

Atminties talpa
• Telefonų knyga: 100 vardų ir numerių
• Sąrašo perrinkimas: 20 įrašų
• Skambučių žurnalo įrašai: 50 įrašų
• Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

Maitinimas
• Baterijos talpa: 600 mAh
• Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
• Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
• Energijos sąnaudos: < 0,6 W

Sauga
• Siuntimo šifravimas: taip

Tinklo funkcijos
• Suderinamas: GAP

SAR vertė
• „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

„Eco Design“
• Eko režimas: automatinis ir rankinis

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

18,5 x 13,6 x 9 cm
• EAN: 87 12581 65924 0
• Bendras svoris: 0,498 kg
• Grynasis svoris: 0,391 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Pakuotės svoris: 0,107 kg
•
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