
 

 

Philips BeNear
Telefone sem fios

Série 4000
Preto

CD4801B
Aproximar mais as pessoas

através de um som superior
A série 4000 fornece-lhe um som superior para o aproximar mais dos seus ente-queridos 
quando não podem estar juntos. Com a Philips, utilizar telefones sem fios nunca foi tão 
simples!

Experimente uma qualidade de som superior
• MySound: Perfis pessoais de som
• Alta voz no auscultador permite-lhe falar com as mãos livres

Desfrute da comodidade pura
• Visor totalmente gráfico branco-no-preto de 5,08 cm (2")
• ID do autor da chamada - veja quem está a telefonar
• Lista de contactos para 100 nomes
• Até 18 horas de tempo de conversação

Economize energia
• Baixo consumo de energia: < 0,50 W em modo de espera



 MySound
A percepção sonora é subjectiva e todos temos a 
nossa preferência de audição individual, por isso, o 
MySound oferece-lhe três perfis totalmente distintos 
a nível do som para lhe proporcionar a melhor 
experiência de audição: Límpido - para tornar as 
vozes muito nítidas e claras Suave - para uma voz 
mais amigável e suave Quente - para tornar a voz 
acolhedora e quente.

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.

Baixo consumo de energia: < 0,50 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 < 0,50 W.
CD4801B/PT

Destaques
Data de publicação  
2015-02-05

Versão: 4.16.6

12 NC: 8670 000 69725
EAN: 87 12581 57267 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. 

www.philips.com
Som
• Perfil de som: MySound
• Redução de ruído
• Controlo do volume no telefone
• Toques no telefone: 10 polifónicos
• Alta voz

Imagem/visualização
• Tamanho do visor: 4,6 cm (1,8")
• Retroiluminação: sim
• Cor da retroiluminação: Branco
• Tipo de visor: FSTN Branco no preto (inverso)

Funcionalidades
• Monitorização da divisão
• Apresentação da data / hora
• Despertador
• Até 18 horas de tempo de conversação
• Até 300 horas em modo de espera
• Luz de evento no telefone
• Teclas da estação de base: Tecla de pager
• Indicação para carregar a bateria
• Tempo de carregamento: 8 horas
• Indicação da força do sinal
• Gestão de chamadas: Chamada em espera*, 

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

• Teclado iluminado
• Ligar/desligar o tom das teclas
• Registo automático
• Capacidade multibases: 1
• Capacidade para vários terminais: Até 5

Capacidade de Memória
• Lista de contactos: 100 nomes e números
• Capacidade de Lista de Remarcação: 20
• Entradas do registo de chamadas: 50

Alimentação
• Capacidade das pilhas: 600 mAh
• Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
• Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo de energia: < 0,5 W

Segurança
• Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede
• Compatível: GAP

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

Design ecológico
• Modo Eco: automático e manual

Dimensões
• Dimensões da base: 101 x 43,5 x 102 mm (A x P x 

L)
• Dimensões do auscultador: 161 x 46 x 29 mm (A x 

L x P)

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

16,6 x 14,2 x 8 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

6,5 x 5,6 x 3,1 polegada
• EAN: 87 12581 57267 9
• Peso bruto: 0,49 kg
• Peso bruto: 1,080 lb
• Peso líquido: 0,661 lb
• Peso líquido: 0,3 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,419 lb
• Tara: 0,19 kg
•

Especificações
Telefone sem fios
Série 4000 Preto
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