
 

 

Philips BeNear
Trådløs telefon

4000-serien
Svart

CD4801B
Bringer mennesker nærmere

gjennom suveren lyd
Med 4000-serien får du overlegen lyd som bringer deg nærmere dine kjære selv når dere 
ikke kan være sammen. Philips gjør det enklere enn noen gang å bruke trådløs telefon.

Opplev overlegen lydkvalitet
• MySound: personlige lydprofiler
• Håndsett med høyttalertelefon gjør at du kan snakke håndfritt

Gled deg over bekvemmeligheten
• 5,08 cm (2") fullt grafisk display med hvitt på svart
• Oppringings-ID- se hvem som ringer
• Telefonliste for 100 navn
• Opptil 18 timers taletid

Spar energi
• Lavt effektforbruk: < 0,50 W i standby-modus



 MySound
Lydoppfatning er subjektivt, og alle har sine 
individuelle lyttepreferanser. Derfor gir MySound 
deg tre forskjellige profiler etter lydvalget ditt for å 
gi deg den ultimate lytteopplevelsen: Clear – som 
gjør stemmene skarpe og klare, Soft – som gir en 
vennligere og mykere stemme, Warm – som gjør 
lyden av stemmene imøtekommende og varm.

Håndsett, høyttalertelefon
Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler for å 
forsterke stemmen til den som ringer. På denne 
måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å 
holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis 
du vil dele samtalen med andre eller gjøre andre ting 
samtidig.

Lavt effektforbruk: < 0,50 W
Philips-telefonene er energieffektive og utformes 
med tanke på miljøet. Nå er effektforbruket i 
standby-modus lavere enn < 0,50 W.
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Lyd
• Lydprofil: MySound
• Støyreduksjon
• Volumkontroll på håndsett
• Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske
• Høyttalerfunksjon

Bilde/skjerm
• Skjermstørrelse: 4,6 cm / 1,8"
• Bakbelysning: Ja
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Skjermtype: FSTN hvitt på svart (omvendt)

Anvendelighet
• Overvåking av rom
• Dato-/klokkeslettvisning
• Vekkerklokke
• Opptil 18 timers taletid
• Opptil 300 timers standby-tid
• Lyssignal på håndsettet
• Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
• Batteriladeindikasjon
• Ladetid: 8 timer
• Signalstyrkeindikasjon
• Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, 

Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte 
samtaler

• Opplyst tastatur
• Tastetone av/på
• Autoregistrering
• Flerbasemulighet: 1
• Mulighet for flere håndsett: Opptil 5

Minnekapasitet
• Telefonliste: 100 navn og telefonnumre
• Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 20
• Samtaleloggoppføringer: 50

Drift
• Batterikapasitet: 600 mAh
• Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
• Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Effektforbruk: < 0,50 W

Sikkerhet
• Overføringskryptering : Ja

Nettverksfunksjoner
• Kompatibel: GAP

SAR-verdi
• Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Miljøvennlig design
• EcoMode: automatisk og manuell

Mål
• Mål på base: 101 x 43,5 x 102 mm (H x D x B)
• Mål, håndsett: 161 x 46 x 29 mm (H x B x D)

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 16,6 x 14,2 x 8 cm
• Emballasjemål (B x H x D): 6,5 x 5,6 x 3,1 tommer
• EAN: 87 12581 57037 8
• Bruttovekt: 0,49 kg
• Bruttovekt: 1,080 lb
• Nettovekt: 0,661 lb
• Nettovekt: 0,3 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 0,419 lb
• Taravekt: 0,19 kg
•
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