Philips Perfect sound
Draadloze telefoon met
antwoordapparaat

5000-serie
2 handsets
Zwart

CD5652B

XHD-geluid
voor optimale zuiverheid van het geluid
Dankzij de spraakhelderheid van de CD5-serie worden gesprekken persoonlijker omdat
het lijkt alsof u oog in oog staat met uw gesprekspartner. XHD-geluid brengt mensen en
hun gevoelens dichter bij elkaar.
Uitstekende geluidskwaliteit
• XHD-geluid
• Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen
Altijd bereikbaar
• Antwoordapparaat met directe toegang
• Maximale opnametijd van 60 minuten
• Berichtenteller op basisstation
Puur gebruiksgemak
• Grafisch scherm met hoge resolutie
• Wit verlicht scherm
• Telefoonboek voor 200 namen
Ecologisch verantwoord ontwerp
• Zeer laag energieverbruik
• Automatische beperking van het stroomverbruik van het apparaat

CD5652B/22

Draadloze telefoon met antwoordapparaat
5000-serie 2 handsets, Zwart

Specificaties
Beeld/scherm
•
•
•
•
•
•

Achtergrondverlichting
Kleur van achtergrondverlichting: Wit
Schermkleuren: Zwart-wit
Tekstregels: 3
Technologie voor het hoofdscherm: STN
Hoofdschermtype: Volledig grafisch

Geluid

• Ringtones handset: Polyfoon
• Volumeregeling: Volumeregeling

Comfort

• Alarmfuncties: Wekker
• Toetsen op het basisstation: Toetsen op het
antwoordapparaat, Paging-toets
• Batterij-oplaadindicatie
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek*,
Nummerherkenning*, Telefonische vergadering,
Oproep expliciet doorverbinden, Mute-functie
microfoon
• Gebruiksgemak: Full-duplex handsfree bellen,
Grafische gebruikersinterface, Blokkering van
toetsenpaneel, Bediening via menu's
• Meerdere basisstations mogelijk: 1
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5
handsets
• Signaalsterkte-indicator
• Verlicht toetsenpaneel: Ja (oranje)
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten

Kenmerken
Netwerkfuncties

• Antenne: Geïntegreerd in basisstation,
Geïntegreerd in handset
• Compatibel: GAP
• Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon

Vereisten voor de operator

• Naam- en nummerherkenning
• Nummerherkenning bij wisselgesprek

Antwoordapparaat

• Plug & Play-antwoordapparaat
• Capaciteit opnametijd: Maximaal 60 min.

Geheugencapaciteit

• Gegevens in gesprekkenlog: 50
• Telefoonboek: 200 namen en nummers
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 10

Afmetingen

• Afmetingen basisstation: 122 x 105 x 107 mm
• Afmetingen handset: 164,5 x 46,2 x 26,5 mm

Vermogen
•
•
•
•
•
•
•

Batterijcapaciteit: 650 mAh
Batterijtype: AAA NiMH
Soort batterij: Oplaadbaar
Netstroom: AC 220 - 240 V - 50 Hz
Aantal batterijen: 2 per handset
Stand-bytijd: Maximaal 170 uur
Spreektijd: Maximaal 14 uur

•
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XHD-geluid

U kunt nu waar u ook bent een telefoongesprek
voeren zonder ruis, en met ongelooflijk goed en
helder spraakvolume. Dankzij een hoogwaardige
luidspreker, geavanceerde technologie en een echte
akoestische kamer hebt u nu een ongelooflijk goede
geluidskwaliteit bij elk telefoongesprek.

Luidsprekertelefoon met handset

De handsfree modus maakt gebruik van een
ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te
versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten
en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te
houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met
meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het
gesprek aantekeningen wilt maken.

Zeer laag energieverbruik

Dankzij de uiterst efficiënte stroomvoorziening,
wordt het gehele energieverbruik verlaagd met ruim
50%, vergeleken met een conventionele
stroomvoorziening.

