
 

Philips
Bezdrátový telefon

CD6401B
Vylepšený hlas, jasná barva

Řada CD6 vyznačující se stejně čistým hlasem jako jasnou obrazovkou kombinuje nejlepší 
přenos hlasu s prvotřídními barvami. Vylepšené možnosti komunikace potěší každého 
uživatele.

Telefon oživený barvami
• Barevná nabídka s ikonami
• Jasné zobrazení barev
• Textové zprávy SMS

Dokonalé pohodlí
• Identifikujte své přátele pomocí vyzváněcího tónu
• Telefonní seznam na 200 jmen

Přirozeně čistý hlas
• Zvuk HD
• Hlasitý telefon - volné ruce při hovoru
 



 Zvuk HD
Vychutnejte si konverzaci v kvalitě tak vysoké 
úrovně, jakou jste dříve zaslechli jen zřídka. Velmi 
kvalitní reproduktor a skutečná akustická ozvučnice 
zajišťují daleko širší produkované zvukové pásmo, 
než je tomu u běžných telefonů.

Textové zprávy SMS
Služba SMS (Služba krátkých textových zpráv) 
umožňuje odesílání a příjem zpráv omezené délky.

Hlasitý telefon - volné ruce při hovoru
V režimu handsfree se pomocí vestavěného 
mikrofonu zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete 
při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj 
drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud 
chcete do hovoru zapojit další osoby nebo si psát 
poznámky.
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Obraz/displej
• Podsvětlení: Ano
• Barva podsvětlení: Bílý
• Rozlišení hlavního displeje: 98 x 67 pixel
• Technologie hlavního displeje: CSTN

Zvuk
• Zvonění přístroje: Polyfonní
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Pohodlí
• Budíky: Budík
• Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
• Indikace nabíjení baterií: Ano
• Správa hovorů: Čekající hovor, Identifikace 

volajícího, Ztlumení mikrofonu
• Snadné použití: Grafické uživatelské rozhraní, 

Zámek klávesnice, Ovládání prostřednictvím 
nabídek

• Funkce: Funkce dětské chůvy, Dětské volání
• Možnost použití více zákl. stanic: 4
• Možnost použití více přístrojů: Až 5 přístrojů
• Možnost vlastního nastavení: Tapeta
• Indikace úrovně signálu: Ano
• Skupina VIP s melodiemi: Ano (3 skupiny)
• Podsvětlená klávesnice: Ano (žlutá)
• Hlasitý telefon - volné ruce při hovoru: Ano

Funkce sítě
• Anténa: Integrovaná v základně, Integrovaná v 

přístroji
• Kompatibilní: GAP
• Vytáčení: Tónové, Pulsní
• Zprávy: SMS

požadavky na operátora
• Jméno a identifikace volajícího: Ano
• Identifikace volajícího při čekajícím hovoru: Ano

Kapacita paměti
• Kapacita paměti pro SMS: 50
• Položky záznamu hovorů: 50
• Telefonní seznam: 200
• Počet schránek SMS: 1

Rozměry
• Rozměry základny: 114 x 107 x 80 mm
• Rozměry přístroje: 46 x 26 x 160 mm

Spotřeba
• Kapacita baterie: 750 mAh
• Typ baterie: AAA NiMH
• Typ baterií: Dobíjecí
• Napájení ze sítě: AC 220-240 V – 50 Hz
• Počet baterií: 2 ke každému přístroji
• Doba v pohotovostním režimu: 150 hodin
• Doba hovoru: Až 12 hodin
•
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