
 

Philips
Atendedor para telefone 
sem fios

CD4451S
Voz melhorada

A emoção está de volta
Com nitidez de voz tão clara como numa conversa frente a frente, a série CD4 traz a 
emoção de volta às chamadas. O som HD une as pessoas e os seus sentimentos.

Nunca perca uma chamada
• Atendedor de chamadas digital
• Tempo de gravação de 15 minutos
• Contador de mensagens na base

Voz natural nítida
• Som HD
• Alta voz - Fale com as mãos livres

Comodidade pura
• Visor de alto contraste de 2 linhas
• Lista de contactos para 100 nomes
• Visor e teclado retroiluminados
 



 Som HD
Desfrute de conversas de alta qualidade, com um 
nível de nitidez raramente atingido até hoje. Graças 
a um altifalante de alta qualidade e a uma câmara 
acústica real, o espectro áudio vai para além do que 
normalmente se ouve num telefone.

Alta voz - Fale com as mãos livres
O modo mãos livres utiliza um altifalante 
incorporado para amplificar a voz do emissor, 
permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada 
sem segurar o telefone contra a orelha. É 
particularmente útil se pretender partilhar a 
chamada com terceiros ou tirar notas durante uma 
chamada.
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Imagem/Visualização
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Azul
• Cores do ecrã: Preto e branco
• Linhas de texto: 2
• Tecnologia do Ecrã Principal: STN
• Tipo do Ecrã Principal: Dot-Matrix

Som
• Toques do auscultador: Polifónicos
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Comodidade
• Alarmes: Despertador
• Teclas da estação de base: Teclas do atendedor de 

chamadas, Tecla de pager
• Indicação de carga
• Gestão de Chamadas: Chamada em Espera, ID do 

Emissor, Chamada em Conferência, Transferência 
de Chamadas Explícita, Microfone sem som

• Fácil de Utilizar: Bloqueio do teclado numérico, 
Controlo de Menus

• Função: Chamada para Bebé
• Capacidade multibases: 4
• Capacidade multi-auscultadores: Até 5 

auscultadores
• Indicação da força do sinal
• Grupo VIP com melodia própria: Sim, 3 grupos
• Teclado retroiluminado: Sim (azul)
• Alta voz - Fale com as mãos livres

Funcionalidades de Rede
• Antena: Integrada na base, Integrada no 

auscultador
• Compatível: GAP
• Marcação: Por tons, Impulso

Requisitos do Operador
• ID do Emissor e Nome
• ID do emissor da chamada com chamada em 

espera

Atendedor de Chamadas
• Atendedor de chamadas Plug & Play
• Capacidade de tempo de gravação: Até 15 minutos
• Contador de mensagens na base

Capacidade de Memória
• Entradas do registo de chamadas: 50
• Lista de contactos: 100 nomes e números

Dimensões
• Dimensões da base: 116 x 110 x 81 mm
• Dimensões do auascultador: 46 x 26 x 160 mm

Potência
• Capacidade das pilhas: 750 mAh
• Tipo de bateria: AAA NiMH
• Tipo de pilhas: Recarregável
• Alimentação eléctrica: CA 220-240 V - 50Hz
• Número de pilhas: 2 por telefone
• Tempo em 'standby': Até 150 horas
• Tempo de conversação: Até 12 horas
•

Especificações
Atendedor para telefone sem fios
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