
 

 

Philips
Dijital telsiz telefon ahizesi

CD5650B
XHD Ses

üstün bir ses netliği için
Yüz yüze konuşma kadar gerçek ses netliğiyle CD5 serisi, görüşmelere duyguyu geri getirir. 
XHD ses, insanları ve duygularını daha da yaklaştırır.

Sıradıșı ses kalitesi
• XHD ses
• Ahize hoparlörü - Eller serbest konușun

Tam rahatlık
• Yüksek çözünürlüklü grafik ekran
• Beyaz ıșıklı ekran
• 200 hafızalı telefon defteri

Çevre dostu tasarım
• Çok düșük enerji tüketimi
• Yayılan gücün otomatik azaltılması



 XHD ses
Nerede olursanız olun inanılmaz yükseklikte ve 
konușma sesi netliğinde, parazitsiz telefon görüșmesi 
yapabilirsiniz. Yüksek kaliteli hoparlör, gelișmiș 
teknoloji ve gerçek akustik bölme sayesinde her 
telefon görüșmenizde inanılmaz bir ses kalitesinin 
keyfini çıkarabilirsiniz.

Ahize hoparlörü
Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran 
bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza 
götürmeden konușabilir, karșı tarafı dinleyebilirsiniz. 
Bu, özellikle görüșmeyi bașkalarının da duymasını 
istediğinizde ya da görüșme sırasında not almak 
istediğinizde çok kullanıșlıdır.

Çok düșük enerji tüketimi
Yüksek verimlilikteki güç kaynağı sayesinde toplam 
enerji tüketiminde normal güç kaynaklarına göre 
%50'den fazla tasarruf elde edilir.
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Özellikler
• Hoparlör - Eller serbest konușun • Konușma süresi: 14 saate kadar
•

Görüntü/Ekran
• Arka ıșık
• Renkli arka ıșık: Beyaz
• Ekran renkleri: Siyah ve Beyaz
• Metin satır sayısı: 3
• Ana Ekran Teknolojisi: STN
• Ana Ekran Tipi: Tam grafik

Ses
• Ahize zilleri: Polifonik
• Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Kontrolü yukarı/așağı

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: Çalar Saat
• Pil șarj göstergesi
• Arama Yönetimi: Bekleyen Arama, Arayan 

Numarayı Gösterme, Konferans Görüșme, Açık 
Arama Aktarma, Mikrofonun sesini kapatma

• Kullanım kolaylığı: Çift Yönlü Eller Serbest, Grafik 
Kullanıcı Arayüzü, Tuș Kilidi, Menü Kontrolü

• Birden çok baz istasyonu olanağı: 1
• Birden çok ahize olanağı: 5 ahizeye kadar
• Sinyal gücü göstergesi
• Arka ıșıklı tuș takımı: Evet (Sarı)

Ağ Özellikleri
• Anten: Baz ünitesine entegre, Ahizeye entegre
• Uyumlu: GAP
• Arama: Tonlu, Darbeli

Operatör Koșulları
• Arayan numarayı ve adı gösterme
• Bekleyen aramadaki numarayı gösterme

Hafıza Kapasitesi
• Arama kaydı: 50
• Telefon Defteri: 200 isim ve numara
• Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 10

Boyutlar
• Ahize boyutları: 164,5 x 46,2 x 26,5 mm

Güç
• Pil kapasitesi: 650 mAh
• Pil tipi: AAA NiMH
• Pil Türü: Șarj edilebilir
• Șebeke elektriği: AC 220-240V - 50Hz
• Pil sayısı: Ahize bașına 2 adet
• Bekleme süresi: 170 saate kadar
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