
 

 

Philips BeNear
Допълнителна слушалка 
за безжичен телефон

Серия 6000
2,4" дисплей/ бяла подсветка
Високоговорител

CD6950B
Сближава хората

Звучи така съвършено, както и изглежда
Елегантният и изящен безжичен телефон Philips CD6950B/12 възпроизвежда изумителен 
звук с качество HQ-Sound. И ви дава множество прекрасни характеристики, например 
изключително големия цветен TFT дисплей с висок контраст.

Изключителен звук
• HQ-Sound: висококачествена акустична техника за превъзходен звук
• Профили MySound, които подхождат на личните ви предпочитания
• Пълен дуплекс без ехо-ефект за гладки разговори
• Оптимизирано разположение на антената за отлично приемане във всяка стая
• Високоговорител в слушалката, за да говорите със свободни ръце

Изпитайте истинското удобство
• 6,1 см (2,4") цветен TFT дисплей с висок контраст
• Меню с икони за лесна навигация
• До 22 часа време за разговори
• Запаметете в телефонния указател до 200 предпочитани контакта

Екологичен продукт
• 60% по-малко излъчване при активиран режим ECO.
• Ниско потребление на енергия: под 0,55 W в режим на готовност



 Телефонен указател за 200 имена

Винаги имайте под ръка телефонните 
номера на тези, които обичате. Запаметете 
до 200 имена в телефонния указател.

6,1 см (2,4") цветен TFT дисплей

6,1 см (2,4") цветен TFT дисплей с висок 
контраст

ЕКО режим

60% по-малко излъчване при активиран 
режим ECO.

Пълен дуплекс без ехо-ефект

При естествено водения разговор няма 
редуване и често се случва да говорите 
едновременно. Сега, с нашия пълен дуплекс 

без ехо-ефект, можете да чувате идеално, 
дори когато и двамата говорите 
едновременно.

Високоговорител в слушалката

Режимът на разговор със свободни ръце 
използва вграден високоговорител за 
усилване на гласа на събеседника, което ви 
позволява да говорите и чувате разговора, 
без да държите телефона до ухото си. Това 
е особено полезно, ако искате да споделите 
разговора и с други, или просто да вършите 
няколко неща едновременно.

HQ-Sound

Безжични телефони Philips с HQ-Sound: с 
десетилетия опит и революционни 
нововъведения в разработката на Hi-Fi 
аудио продукти и слушалки от висок клас, 
ние ви даваме отлична яснота на звука на 
нашите DECT телефони. Когато става 
въпрос за подобряване на качеството на 
звука, нашите акустични инженери и 
конструктори мислят за всичко - 
висококачествени компоненти, цифрова 
обработка на сигналите, прецизен 
акустичен дизайн, усъвършенствани методи 
за тестване и фина настройка. Резултатът е 
ясен, отчетлив и автентичен звук. Звук, 
който е толкова добър и естествен, почти 
като при разговор лице в лице.

Меню с икони

С лесното за използване, модерно меню с 
икони намирате с един поглед всичко, 
което ви трябва.

Профили MySound

Звуковото възприятие е субективно и всеки 
има своите предпочитания при слушане. 
MySound внася личен щрих в разговорите, 
като ви позволява да изберете аудио 
профила, който подхожда най-добре на 
вашите предпочитания за звука: Ясен - 
гласовете стават по-отчетливи и чисти, Тих 
- за по-приятелско и меко звучене, и Топъл 
- гласовете звучат по-задушевно и топло.

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат 
да намалят разходите, консумацията на 
енергия и емисиите на въглероден 
диоксид. Как? Те предлагат значителни 
екологичносъобразни подобрения в 
една или няколко от "Зелените цели" на 
Philips - енергийна ефективност, 
опаковки, опасни вещества, тегло, 
рециклиране, изхвърляне и надеждност 
през целия живот на продукта.
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Звук
• Звуков профил: MySound
• Регулиране на силата на звука на слушалката
• Тонове на звънене на слушалката: 10 
полифонични HQ + 5 стандартни

• HQ-Sound

Картина/дисплей
• Размер на дисплея: 6,1 см/2,4"
• Тип на дисплея: TFT цветен 256 000 цвята
• Подсветка: да
• Цвят на подсветката: Бяло

Комфорт
• Тип на менюто в слушалката: Меню с икони
• Високоговорител - разговори със свободни 
ръце

• Персонализиране: Тих режим и нощен режим
• Забраняване на повиквания: Забраняване на 
определени изходящи повиквания от телефона

• Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 
ленти

• Индикатор за заряда на батерията: Индикатор с 
5 ленти

• Интерком - няколко слушалки
• Наблюдение на стаята
• Показване на дата и час
• Будилник
• Индикатор за събития на слушалката
• Индикация за зареждане на батерията
• Програмируеми горещи клавиши: Клавиши 1 и 2
• Управление на разговорите: Изчакване на 
повикванията*, ИД на повикващия*, 
Заглушаване на микрофона, Пропуснати 
повиквания, Получени повиквания

• Вкл./изкл. на тона на бутоните
• Автоматично регистриране
• Автоматично прекъсване
• Възможност за няколко базови станции: 1
• Възможност за няколко слушалки: До 5
• Брой на бутоните: 22

• Клавиатура с подсветка: Бяло
• Уголемяване на набраната цифра
• Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
• До 300 часа в режим на готовност
• Време на зареждане: 8 часа
• Дължина на телефонния кабел: 1,8 м
• Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
• Обхват: На открито под 300 м, на закрито под 

50 м
• До 22 часа време за разговори

Капацитет на паметта
• Разпознаване на VIP викащ
• Тел. книжка: 200 имена и номера
• Обем на списъка за повторно набиране: 20 
записа

• Записи в регистъра на повикванията: 50 записа
• Телефонен указател, съхраняван в базовата 
станция

Захранване
• Капацитет на батериите: 600 mAh
• Тип батерия: AAA NiMH акумулаторни
• Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V, 

~50/60 Hz
• Потребявана мощност: < 0,55 W

Сигурност
• Шифровано предаване: да

Мрежови характеристики
• Съвместим: GAP
• Меню за мрежови услуги: Достъпно само за 
оператора

Стойност на SAR
• Слушалки Philips: < 0,1 W/kg

Екологичен дизайн
• ECO режим: автоматичен и ръчен
•
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