
 

 

Philips
Bezdrôtový telefón

CD5601B
XHD Sound

pre vynikajúcu čistotu hlasu
Vďaka čistote hlasu ako pri konverzácii tvárou v tvár, séria CD5 znovu vniesla do 
telefonovania emócie. Zvuk vo vysokom rozlíšení XHD zblíži ľudí aj ich pocity.

Výnimočná kvalita zvuku
• Zvuk XHD
• Slúchadlo s hlasitým odposluchom - hovorte bez použitia rúk

Absolútne pohodlie
• Grafický displej s vysokým rozlíšením
• Biely podsvietený displej
• Telefónny zoznam na 200 mien

Ekologicky navrhnutý
• Veľmi nízka spotreba energie
• Automatické zníženie vysielaného výkonu



 Zvuk XHD
Bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate, môžete 
uskutočniť telefonický rozhovor bez šumu, 
s neuveriteľnou hlasnosťou a čistotou zvuku. Vďaka 
vysokokvalitnému reproduktoru, dômyselnej 
technológii a skutočnej akustickej komore si môžete 
vychutnať neuveriteľnú kvalitu zvuku pri každom 
telefonickom rozhovore.

Slúchadlo s hlasitým odposluchom
Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor 
hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, 
čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru 
bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto 
je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor 
zdieľať s druhými alebo si počas hovoru robiť 
poznámky.

Veľmi nízka spotreba energie
Vďaka vysokoefektívnemu sieťovému napájaniu sa 
celková spotreba energie znížila o viac ako 50% v 
porovnaní s bežným sieťovým napájaním.
CD5601B/53

Hlavné prvky
• Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk • Čas hovoru: Až 14 hodín
•

Obraz/Displej
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Biela
• Farby displeja: Čiernobiele
• Riadky textu: 3
• Technológia hlavného displeja: STN
• Typ hlavného displeja: Plne grafický

Zvuk
• Tóny zvonenia mikrotelefónu: Polyfonické
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: Hodiny s budíkom
• Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
• Indikácia nabíjania batérie
• Správa hovorov: Čakajúci hovor, Identifikácia 

volajúceho, Konferenčný hovor, Explicitné 
presmerovanie hovorov, Stlmenie mikrofónu

• Jednoduché používanie: Úplný duplex bez použitia 
rúk, Grafické užívateľské rozhranie, Uzamknutie 
klávesnice, Ovládanie cez ponuku

• Schopnosť použiť viacero základní: 1
• Viaceré slúchadlá: až 5 slúchadiel
• Indikátor sily signálu
• Podsvietená klávesnica: Áno (Jantár)

Vlastnosti siete
• Anténa: Integrovaná na základni, Integrovaná na 

mikrotelefóne
• Kompatibilný: GAP
• Voľba: Tón, Pulzná

Prevádzkové požiadavky
• Meno a identifikácia volajúceho
• Zobrazenie identifikácie volajúceho, čakajúceho na 

linke

Kapacita pamäte
• Záznamy hovorov: 50
• Telefónny zoznam: 200 mien a čísel
• Kapacita zozn. opät. vyt.: 10

Rozmery
• Rozmery základne: 108 x 105 x 107 mm
• Rozmery slúchadla: 164,5 x 46,2 x 26,5 mm

Príkon
• Kapacita batérií: 650 mAh
• Typ batérie: AAA NiMH
• Druh batérie: Nabíjateľná
• Napájanie zo siete: AC 220-240 V - 50 Hz
• Počet batérií: 2 v každom slúchadle
• Pohotovostný čas: Až 170 hodín
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