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Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Hovedskjermoppløsning: 98 x 67 piksel
• Hovedskjermteknologi: CSTN

Lyd
• Ringesignaler for håndsett: Polyfon
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Anvendelighet
• Alarmer: Vekkerklokke
• Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
• Batteriladeindikasjon
• Samtalestyring: Samtale venter, Oppringings-ID, 

Mikrofonutkobling
• Enkel bruk: Grafisk brukergrensesnitt, 

Nummertastaturlås, Menykontroll
• Funksjon: Barnevaktfunksjon, Babycall
• Flerbasemulighet: 4
• Mulighet for flere håndsett: Opptil fem håndsett
• Personlige innstillinger/tilpasning: Bakgrunn
• Signalstyrkeindikasjon
• VIP-gruppe med egen melodi: Ja (tre grupper)
• Bakbelyst nummertastatur: Ja (gult)
• Høyttalertelefon – snakk uten håndsett

Nettverksfunksjoner
• Antenne: Integrert i base, Integrert i håndsett
• Kompatibel: GAP
• Ringer: Tone, Puls
• Meldingstjeneste: SMS (Short Message Service)

Operatørkrav
• Navn og oppringer-ID
• Innringer-ID på samtale venter

Minnekapasitet
• SMS-lagringskapasitet: 50
• Samtaleloggoppføringer: 50
• Telefonliste: 200
• Antall SMS-bokser: 1

Mål
• Mål på base: 114 x 107 x 80 mm
• Mål, håndsett: 46 x 26 x 160 mm

Strøm
• Batterikapasitet: 750 mAh
• Batteritype: AAA NiMH
• Batteritype: Oppladbar
• Lysnett: AC 220–240 V – 50 Hz
• Antall batterier: 2 per håndsett
• Standby-tid: 150 timer
• Taletid: Opptil 12 timer
•

Trådløs telefon
  

Spesifikasjoner

Utgivelsesdato  
2009-01-22

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 26503
EAN: 87 12581 30966 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
CD64

Produkt

HD-lyd
Fordi denne
opplevd tid
samtalekva
et ekte aku
enn det som

SMS teks
SMS (Short
meldinger m

Høyttale
Håndfri-mo
forsterke st
kan du sna
telefonen m
samtalen m
01B/21

høydepu

 telefonen h
ligere, kan d
litet. Takket
stisk kamm
 vanligvis k

tmelding
 Message S
ed en beg

rtelefon –
dus bruker 
emmen til d
kke og lytte
ot øret. De
ed andre e
ar en klarhet som sjelden har blitt 
u nå glede deg over høy 
 være høyttalere av høy kvalitet og 
er er lydspekteret mye bredere 
an høres på en telefon.

er
ervice) lar deg sende og motta 
renset lengde.

 snakk uten håndsett
en innebygd høyttaler for å 
en som ringer. På denne måten 
 til en samtale uten å holde 
tte er ekstra nyttig hvis du vil dele 
ller ta notater i løpet av samtalen.
nkter

http://www.philips.com

