
 

 

Philips BeNear
Telefone sem fios

Série 2000
Visor de 2,0"/retroiluminação 
âmbar
Alta voz
2 telefones

CD2902WS
Dê cor às suas conversas

Som superior, ecrã grande
A tecnologia deve ser simples. Foi por esse motivo que concebemos este telefone para oferecer 
um visor grande e um teclado retroiluminado, para além de produzir um som fabuloso. Desfrute 
do desempenho superior do HQ-Sound de uma forma muito simples para o utilizador.

Som excepcional
• HQ-Sound: engenharia acústica de alta qualidade para um som excepcional
• Perfis MySound para satisfazer as suas preferências de som
• A eliminação de eco acústico mantém as suas conversas sem ecos
• Disposição optimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão
• Alta voz no auscultador permite-lhe falar com as mãos livres

Com a comodidade perfeita
• Ecrã grande com matriz de pontos de 5,1 cm (2")
• Guarde até 100 contactos favoritos na sua agenda
• Retroiluminação do teclado para um acesso rápido mesmo em divisões sem luz
• Até 17 horas de tempo de conversação

Produto ecológico
• Redução da radiação em 60% quando o modo ECO está activado
• Baixo consumo de energia: < 0,6 W em modo de espera



 Agenda com 100 nomes

Tenha sempre disponíveis os números das 
pessoas que mais gosta: guarde até 100 nomes 
na sua agenda.

Ecrã com matriz de pontos de 5,1 cm 
(2")

Ecrã grande com matriz de pontos de 5,1 cm 
(2")

Eliminação de eco acústico
Acabaram-se os ecos irritantes enquanto está 
a falar ao telefone. Com a nossa eliminação de 
eco acústico, consegue sempre uma ligação 
nítida e sem interferências.

Modo ECO

Redução da radiação em 60% quando o modo 
ECO está activado

Alta voz no terminal

O modo mãos livres utiliza um altifalante 
incorporado para amplificar a voz do 
interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir 
durante uma chamada sem segurar o telefone 
junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se 
pretender partilhar a chamada com outras 
pessoas ou simplesmente ocupar-se com 
outras tarefas em simultâneo.

HQ-Sound

Telefones sem fios Philips com HQ-Sound: 
baseados em décadas de experiência e 

inovações revolucionárias no desenvolvimento 
de produtos áudio Hi-Fi e auscultadores topo 
de gama para proporcionar uma nitidez de voz 
excelente nos nossos telefones DECT. No que 
diz respeito à melhoria da qualidade do som, 
os nossos técnicos acústicos e engenheiros 
pensaram em tudo – componentes de alta 
qualidade, processamento do sinal digital, 
design acústico preciso, testes avançados e 
sintonia fina. O resultado é um som nítido, 
claro e autêntico. Som tão bom e natural, que 
é quase como estar presente pessoalmente.

Retroiluminação do teclado
Retroiluminação do teclado para um acesso 
rápido mesmo em divisões sem luz

Baixo consumo de energia: <0,6 W

Os telefones Philips têm um consumo eficiente 
de energia e foram concebidos de forma a 
respeitar o ambiente. Agora a energia 
consumida no modo de espera é inferior a < 
0,6 W.

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem 
reduzir os custos, o consumo energético 
e as emissões de CO2. Como? Estes 
proporcionam uma melhoria ambiental 
significativa numa ou em várias das 
vertentes ecológicas da Philips - eficiência 
energética, embalagem, substâncias 
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e 
fiabilidade da vida útil.
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Som
• HQ-Sound
• Perfil de som: MySound
• Controlo do volume no telefone
• Toques no telefone: 10 polifónicos

Imagem/visualização
• Tamanho do visor: 5,1 cm/2"
• Tipo de visor: FSTN - matriz de pontos
• Retroiluminação: sim
• Cor da retroiluminação: Âmbar suave

Funcionalidades
• Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu 

de lista
• Alta voz - fale com as mãos livres
• Personalização: Modo silencioso e modo nocturno
• Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
• Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 

barras
• Chamadas internas - vários terminais do telefone
• Apresentação da data / hora
• Despertador
• Indicação para carregar a bateria
• Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
• Gestão de chamadas: Chamada em espera*, 

Identificação do autor da chamada*, Microfone 
sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas 
recebidas

• Ligar/desligar o tom das teclas
• Registo automático
• Desligar automático
• Capacidade multibases: 1
• Capacidade para vários terminais: Até 4
• Número de teclas: 20
• Teclado retroiluminado: Âmbar suave
• Teclas da estação de base: Tecla de pager
• Até 17 horas de tempo de conversação
• Até 250 horas em modo de espera

• Tempo de carregamento: 8 horas
• Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
• Alcance: Em áreas abertas <300 m; no interior 

<50 m

Capacidade de Memória
• Lista de contactos: 100 nomes e números
• Capacidade de Lista de Remarcação: 20 entradas
• Entradas do registo de chamadas: 50 entradas
• Agenda guardada na base

Alimentação
• Capacidade das pilhas: 600 mAh
• Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
• Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz

Segurança
• Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede
• Compatível: GAP

Valor SAR
• Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico
• Modo Eco: automático & manual

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13,6 x 18,5 x 10,4 cm
• EAN: 87 12581 63500 8
• Peso bruto: 0,841 kg
• Peso líquido: 0,711 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,13 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
•
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