
 

 

„Philips“ BeNear
Belaidis telefonas

4000 serija
juoda

CD4801B
Pritraukti žmones arčiau

aukščiausios kokybės garso dėka
4000 serijos telefonas pasižymi aukščiausios kokybės garsu ir priartina jus prie mylimų 
žmonių net kai negalite būti kartu. Naudoti „Philips“ bevielius telefonus dar niekada 
nebuvo taip paprasta!

Išbandykite aukščiausios kokybės garsą
• „MySound“: asmeniniai garso profiliai
• Naudodami ragelio garsiakalbį galėsite kalbėti laisvomis rankomis

Mėgaukitės itin dideliu patogumu
• 5,08 cm (2 col.) pilnas grafinis, balta juodame ekranas
• 100 vardų tel. knyga
• Iki 18 valandų pokalbių laiko
• AOH / Skambintojo ID – kad visada žinotumėte, kas skambina

Taupykite energiją
• Nedidelės energijos sąnaudos: < 0,50 W, nustačius parengties režimą



 „MySound“
Kiekvienas žmogus garsą suvokia skirtingai ir turi 
mėgstamų garsų. Kad garsas būtų pats geriausias, 
sukurta „MySound“ sistema, kuri suteikia galimybę 
pasirinkti vieną iš trijų skirtingų garso profilių: aiškaus 
garso profilio („Clear“) – balsas ryškus ir aiškus; 
švelnaus garso profilio („Soft“) – balsas artimas ir 
švelnus; šilto garso profilio („Warm“) – balsas 
malonus ir šiltas.

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.

Nedidelės energijos sąnaudos: < 0,50 W
„Philips“ telefonai taupo energiją bei tausoja aplinką. 
Dabar, nustačius parengties režimą, energijos 
sunaudojama mažiau nei < 0,50 W.
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Garsas
• Garso profilis: „MySound“
• Triukšmo mažinimas
• Garso reguliatorius ragelyje
• Melodijos ragelyje: 10 polifoninių
• Telefono garsiakalbis

Vaizdas / ekranas
• Ekrano dydis: 4,6 cm (1,8 col.)
• Foninis apšvietimas: taip
• Fono spalva: Balta
• Ekrano tipas: FSTN balta juodame (ir atvirkščiai)

Patogumas
• Kambario stebėjimas
• Dienos / laiko rodymo ekranas
• Žadintuvas
• Iki 18 valandų pokalbių laiko
• Iki 300 valandų budėjimo laiko
• Įvykio lemputė ragelyje
• Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
• Baterijos įkrovimo rodymas
• Įkrovimo laikas: 8 val.
• Signalo stiprumo indikacija
• Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, AOH / 

Skambintojo ID, Mikrofono nutildymas, Praleisti 
skambučiai, Priimti skambučiai

• Šviečianti klaviatūra
• Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
• Autoregistracija
• Papildomi aparatai: 1
• Papildomi rageliai: iki 5

Atminties talpa
• Telefonų knyga: 100 vardų ir numerių
• Sąrašo perrinkimas: 20
• Skambučių žurnalo įrašai: 50

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

Sauga
• Siuntimo šifravimas: taip

Tinklo funkcijos
• Suderinamas: GAP

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

„Eco Design“
• Eko režimas: automatinis ir rankinis

Matmenys
• Aparato matmenys: 101 x 43,5 x 102 mm (A x G x 

P)
• Ragelio matmenys: 161 x 46 x 29 mm (A x G x P)

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

16,6 x 14,2 x 8 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

6,5 x 5,6 x 3,1 in
• EAN: 87 12581 57047 7
• Bendras svoris: 0,49 kg
• Bendras svoris: 1,080 svarų
• Grynasis svoris: 0,661 svarų
• Grynasis svoris: 0,3 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,419 svarų
• Pakuotės svoris: 0,19 kg
•
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