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Közelebb hozza az embereket

A kifinomult hangzáshoz kifinomult külső párosul
Az elegáns és ízléses Philips 6000-es széria hűen adja vissza a HQ-Sound hangminőséget. 
Élvezze a számtalan remek funkciót, például a nagyméretű, kontrasztos, színes TFT kijelzőt 
és a beépített üzenetrögzítőt.

Kivételes hangzás
• HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangminőség érdekében
• Az Ön hangbeállításainak megfelelő MySound profilok
• A teljes duplex visszhangkioltás biztosítja a tiszta beszélgetés
• Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen
• A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teheti a kezét

Fedezze fel a valódi kényelmet
• Magas kontrasztarányú, 6,1 cm-es (2,4"-es) színes TFT kijelző
• Ikon-alapú menü az egyszerű navigáció érdekében
• Akár 45 percnyi üzenetet rögzíthet az üzenetrögzítőre
• Akár 22 órányi beszélgetési idő
• Akár 200 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben

Környezettudatos termék
• A sugárzás 60%-kal csökken az ECO mód aktiválása esetén
• Alacsony fogyasztás: < 0,55 W készenléti üzemmódban



 HQ-Sound

Philips vezeték nélküli telefonok HQ-Sound 
technológiával: a Hi-Fi audiotermékek és 
csúcskategóriás fejhallgatók terén szerzett 
több évtizedes fejlesztési tapasztalataink, és 
úttörő jelentőségű innovációink révén a DECT 
telefonjaink kiváló hangtisztaságot kínálnak. A 
hangminőség javítása terén akusztikai 
mérnökeink és terméktervezőink mindenre 
gondoltak – kiváló minőségű alkatrészek, 
digitális jelfeldolgozás, precíz akusztikai 
tervezés, fejlett tesztelés és finomhangolás. Az 
eredmény az éles, tiszta és élethű hang. A hang, 
amely annyira jó és természetes, hogy 
majdnem olyan hatást kelt, mintha személyesen 
jelen lenne a beszélgetőpartnere.

Teljes duplex visszhangkioltás

Az élő beszélgetésben nem egymás után 
beszélünk – mindig van egy természetes 
átfedés. A teljes duplex visszhangkioltásnak 
köszönhetően mindig tökéletesen hallja a 
beszélgetőpartnerét, még akkor is, ha éppen 
mindketten egyszerre beszélnek.

MySound profilok

A hangérzékelés szubjektív, mindenkinek 
vannak saját kedvelt beállításai. A MySound 
minden beszélgetést személyessé tesz azáltal, 
hogy Ön kiválaszthatja az igényeinek leginkább 
megfelelő hangprofilt: Tiszta – a beszéd 
élesebben és tisztábban hallható; Lágy – 
barátságos, lágyabb hangok; Meleg – a beszéd 
barátságos és meleg tónusban hallható.

Kihangosítható kézibeszélő

A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró 
segítségével erősíti fel a hívó hangját, így 
telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez 
szorítania. Ez a funkció leginkább 
konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy 
több párhuzamos feladat végzése esetén.

200 nevet tartalmazó telefonkönyv

Mindig legyen Önnél szerettei telefonszáma: 
Közel 200 nevet tárolhat a telefonkönyvében.

6,1 cm-es (2,4"-es) színes TFT kijelző

Magas kontrasztarányú, 6,1 cm-es (2,4"-es) 
színes TFT kijelző

Ikonos menü

Az egyszerűen használható, modern ikonos 
menüvel mindent egyetlen pillantással 
megtalálhat.

A Philips Green embléma
A Philips zöld termékei csökkenthetik a 
költségeket, az energiafelhasználást és a 
széndioxid-kibocsátást. Hogyan? 
Lényegesen környezetbarátabb 
megoldásokat kínálnak a Philips zöld 
fókuszterületein - energiahatékonyság, 
csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, 
újrahasznosítás és selejtezés, megbízható 
működés a termék egész élettartama alatt.
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Hang
• HQ-Sound
• Hangprofil: MySound
• Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
• Csengőhangok a kézibeszélőn: 10 jó minőségű 

többszólamú + 5 normál

Kép/Kijelző
• Kijelző mérete: 6,1 cm / 2,4"
• Kijelző típusa: TFT, 256K színes
• Háttérvilágítás: Igen
• Háttérfény színe: fehér

üzenetrögzítő készülék
• Rögzítési idő mennyisége: akár 60 perc OGM+ICM 

esetén egyaránt, 4kbps bitsebességgel VBR-rel
• Előre felvett kimenő üzenet
• Üzenetszámláló az alapkészüléken: Borostyánsárga 

számláló (2 x 7 szegmens)
• Üzenetrögzítő készülék vezérlése: a 

bázisállomásról és a kézibeszélőről
• Hangszóró a bázisállomáson

Kényelem
• Menüszerkezet a kézibeszélőn: Ikonos menü
• Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
• Testreszabás: Halk üzemmód és Éjszakai mód
• Híváskorlátozás: Bizonyos kimenő hívások 

korlátozása a telefonról
• Jelerősség-indikátor: 3-sávos indikátor
• Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 5-sávos 

akkumulátorikon
• Interkom – több kézibeszélő
• Szobafelügyelet
• Dátum / idő kijelzése
• Ébresztőóra
• Eseményjelző fény a kézibeszélőn
• Akkumulátortöltés kijelzése
• Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
• Híváskezelés: Hívásvárakoztatás, Hívóazonosító, 

Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott 
hívások

• Billentyűhang be/ki
• Automatikus regisztrálás
• Automatikus vonalbontás
• Több-bázisú képesség: 1
• Több kézibeszélős képesség: Max. 5
• Gombok száma: 22
• Billentyűzet háttérvilágítással: fehér
• Tárcsázási számjegy nagyítása
• Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
• Akár 300 órányi készenléti idő
• Töltési idő: 8 óra
• Vezeték hossza: 1,8 m
• Hálózati kábel hossza: 1,8 m
• Hatótávolság: Nyílt terület <300 m; beltér <50 m
• Akár 22 órányi beszélgetési idő

Memória kapacitás
• VIP hívófél-azonosítás
• Telefonkönyv: 200 név és telefonszám
• Újratárcsázási lista kapacitása: 20 bejegyzés
• Hívásnapló bejegyzések: 50 bejegyzés
• Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Tápellátás
• Akkumulátorkapacitás: 600 mAh
• Akkumulátor típusa: AAA NiMH
• Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
• Fogyasztás: < 0,55 W

Biztonság
• Kódolt átvitel: Igen

Hálózati jellemzők
• Kompatibilis: GAP
• Hálózati szolgáltatás menü: Csak a szolgáltató 

számára elérhető

SAR érték
• Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

Ökodizájn
• EcoMode: automatikus és manuális
•
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