
 

 

Philips
Telefone s/fio c/ secretária 
eletrônica

CD6451B
Voz aprimorada, cor nítida

Oferecendo voz supernítida e tela em cores brilhantes, a série CD6 combina o melhor 
em termos de voz e cores. Uma experiência de comunicação aprimorada que encantará 
os usuários.

Cores que dão vida ao seu telefone
• Menu colorido com ícones
• Display em cores brilhantes
• Mensagens de texto SMS

Nunca perca uma chamada
• Tempo de gravação de 30 minutos
• Contador de mensagens na base
• Secretária eletrônica digital

Voz nítida e natural
• Som HD
• Viva-voz



 Som HD
Curta uma conversa de alta qualidade, com um nível 
de clareza raramente ouvido. Graças ao alto-falante 
de alta qualidade e a uma câmara acústica real, o 
espectro de áudio supera a qualidade do telefone.

Mensagens de texto SMS
SMS (Short Message Service) permite enviar e 
receber mensagens de tamanho limitado.

Viva-voz
O modo Viva-voz usa um alto-falante interno para 
amplificar a voz do usuário, permitindo que você fale 
e ouça durante uma chamada sem precisar segurar o 
fone junto ao ouvido. Isso é muito útil quando você 
compartilha a chamada com outras pessoas ou faz 
anotações durante uma chamada.
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Imagem/tela
• Luz de fundo
• Cor da luz de fundo: Branco
• Resolução do display principal: 98 x 67 pixel
• Tecnologia do display principal: CSTN

Som
• Toques de telefone: Polifônico
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Praticidade
• Alarmes: Despertador
• Teclas da estação base: Teclas da secretária 

eletrônica, Tecla de localização
• Indicação de carga da bateria
• Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera, 

Identificador de chamadas, Microfone mudo
• Fácil de usar: Interface do usuário, Bloqueio do 

teclado, Controle do menu
• Função: Função Babá eletrônica, Função Babá 

eletrônica
• Personalização: Papel de parede
• Indicação da intensidade do sinal
• Grupo VIP com melodia própria: Sim (3 grupos)
• Teclado iluminado: Sim (Âmbar)
• Viva-voz

Funções de rede
• Antena: Integrado à base, Integrado ao telefone
• Compatível: GAP

• Discagem: Tom, Pulso
• Mensagens: SMS (Serviço de mensagens curtas)

Requisitos do operador
• Nome e ID da chamada originada
• ID do chamador em espera

Secretária eletrônica
• Secretária eletrônica Plug & Play
• Tempo máximo de gravação: Até 30 min.
• Contador de mensagens na base

Capacidade de memória
• Capacidade de armazenamento de SMS: 50
• Entradas do registro de chamadas: 50
• Agenda telefônica: 200
• Número de caixas de SMS: 1

Dimensões
• Dimensões da base: 116 x 110 x 80 mm
• Dimensões do fone: 46 x 26 x 160 mm

Alimentação
• Capacidade da bateria: 750 mAh
• Tipo de pilha: AAA NiMH
• Tipo de bateria: Recarregável
• Alimentação: AC 120-230 V - 60 Hz
• Nº de pilhas: 2 por telefone
• Tempo de espera: Até 150 horas
• Tempo de conversa: Até 12 horas
•
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