
 

Philips
Telefone sem fios digital

CD6550B
Som XHD

para uma fantástica pureza de voz
Com nitidez vocal tão perfeita quanto o ecrã a cores brilhante, a série CD6 alia o som 
excepcional à perfeição cromática. Irá assombrar-se com a nova experiência de 
comunicação proporcionada por esta mistura de sons e cores.

Qualidade de som impressionante
• Som XHD
• Alta voz melhorada para conversas reais em modo mãos livres

Comodidade pura
• Visor a cores brilhante
• Menu a cores por ícones
• Lista de contactos para 200 nomes
 



 Som XHD

Desfrute de conversas de alta qualidade, com um 
nível de nitidez raramente atingido até hoje. Graças 
a um altifalante de alta qualidade, à tecnologia 
sofisticada e a uma câmara acústica real, o espectro 
áudio vai para além do que normalmente se ouve 
num telefone.

Alta voz melhorada
Combine um altifalante de alta qualidade, 
processamento de sinal sofisticado, câmara acústica 
real e mãos livres duplex total e obtém a reprodução 
mais natural de uma conversa. As duas partes podem 
ouvir e falar ao mesmo tempo, tal como numa 
conversa cara a cara.
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Imagem/Visualização
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branca
• Resolução do Ecrã Principal: 98x67 pixel
• Tecnologia do Ecrã Principal: CSTN
• Tipo do Ecrã Principal: Totalmente gráfico

Som
• Toques do auscultador: Polifónicos
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Comodidade
• Alarmes: Despertador
• Indicação de carga
• Gestão de Chamadas: Chamada em Espera, ID do 

Emissor, Microfone sem som
• Fácil de Utilizar: Mãos livres duplex total, Interface 

Gráfica do Utilizador, Bloqueio do teclado 
numérico, Controlo de Menus

• Função: Easy Call
• Capacidade multibases: 1
• Capacidade multi-auscultadores: Até 5 

auscultadores
• Personalização/Customização: Imagem de fundo
• Indicação da força do sinal
• Grupo VIP com melodia própria: Sim para cada 

entrada da lista de contactos
• Teclado retroiluminado: Sim (Âmbar)
• Alta voz - Fale com as mãos livres

Funcionalidades de Rede
• Antena: Integrada na base, Integrada no 

auscultador
• Compatível: GAP
• Marcação: Por tons, Impulso
• Mensagens: SMS (Short Message Service)

Requisitos do Operador
• ID do Emissor e Nome
• ID do emissor da chamada com chamada em 

espera

Capacidade de Memória
• Capacidade de armazenamento SMS: 50
• Entradas do registo de chamadas: 50
• Lista de contactos: 200 nomes e números
• Número de Caixas SMS: 1
• Capacidade de Lista de Remarcação: 10

Dimensões
• Dimensões do auascultador: 163 x 46,5 x 27 mm

Potência
• Capacidade das pilhas: 550 mAh
• Tipo de bateria: AAA NiMH
• Tipo de pilhas: Recarregável
• Alimentação eléctrica: CA 220-240 V - 50Hz
• Número de pilhas: 2 por telefone
• Tempo em 'standby': Até 150 horas
• Tempo de conversação: Até 12 horas
•

Especificações
Telefone sem fios digital
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