
 

 

Philips BeNear
Telefon fără fir cu robot 
telefonic

60 min. pe robotul telefonic
afișaj 2,4", iluminare fundal albă
Difuzor

CD6951B
Apropiind oamenii

Sunet la fel de rafinat ca şi aspectul
Seria Philips 6000 elegantă şi modernă furnizează o reproducere uimitoare a sunetului de 
înaltă calitate. Bucuraţi-vă de o serie de caracteristici excelente, precum un afişaj TFT 
color cu contrast înalt, extra larg şi un robot telefonic încorporat.

Sunet excepţional
• HQ-Sound: inginerie acustică de înaltă calitate pentru sunet superb
• Profile MySound pentru a se potrivi preferinţei dvs. legate de sunet
• Anularea ecoului pentru sistemele de comunicare în ambele sensuri asigură o conversaţie 

perfectă
• Configuraţie optimizată a antenei, pentru recepţie excelentă în orice cameră
• Difuzorul receptor vă permite să vorbiţi având mâinile libere

Experimentaţi confortul optim
• Afișaj color TFT de 6,1 cm (2,4") cu contrast înalt
• Meniu pe bază de pictograme pentru navigare ușoară
• Mesaj de până la 45 min. pe robotul telefonic
• Durată de convorbire de până la 22 de ore
• Salvaţi până la 200 de contacte favorite în agenda dvs. telefonică

Produs ecologic
• Reducere a radiaţiilor cu 60% când modul ECO este activat
• Consum redus: < 0,55 W în modul stand-by



 HQ-Sound

Telefoanele fără fir Philips cu HQ-Sound: 
construite pe decenii de experienţă și inovaţii 
în dezvoltarea produselor audio Hi-Fi și 
telefoanelor de vârf pentru a furniza o claritate 
excelentă a vocii pentru telefoanele noastre 
DECT. Când vine vorba despre îmbunătăţirea 
calităţii vocii, inginerii și arhitecţii noștri în 
acustică s-au gândit la toate – componente de 
înaltă calitate, procesare digitală a semnalului, 
design acustic precis, testare avansată și reglări 
fine. Rezultatul este un sunet clar și autentic. 
Sunet atât de bun și natural, ca și cum aţi fi 
acolo în persoană.

Anulare ecou pentru sistemele de 
comunicare în ambele sensuri

O conversaţie naturală nu înseamnă a vorbi pe 
rând – există întotdeauna o suprapunere 
naturală. Acum, graţie anulării ecoului pentru 
sistemele de comunicare în ambele sensuri, 
puteţi auzi perfect, chiar dacă vorbesc ambele 
persoane în același timp.

Profile MySound

Percepţia sunetului este subiectivă, și fiecare 
are propriile preferinţe de ascultare. MySound 
readuce personalitatea fiecărei conversaţii 
permiţându-vă să alegeţi profilul audio care se 
potrivește cel mai bine preferinţelor dvs. legate 
de sunet: Clar – pentru a face vocile să sune 
mai clare ; Lin – pentru tonuri prietenoase, 
line; Cald – pentru a face vocile să sune 
primitoare și calde.

Difuzor receptor

Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un 
difuzor încorporat pentru a amplifica vocea 
apelantului, permiţându-vă să purtaţi 
convorbirea fără a ţine telefonul la ureche. 
Această caracteristică este utilă în special când 
telefonul este utilizat de mai multe persoane 
sau când sunteţi ocupat cu mai multe activităţi.

Agendă telefonică pentru 200 de nume

Puteţi avea mereu la dispoziţie numerele de 
telefon al celor dragi: Salvaţi până la 200 de 
nume în agenda telefonică.

Afișaj color TFT de 6,1 cm (2,4")

Afișaj color TFT de 6,1 cm (2,4") cu contrast 
înalt

Meniu pictograme

Cu un meniu de pictograme modern, ușor de 
utilizat puteţi găsi tot ce aveţi nevoie dintr-o 
privire.

Logo-ul Philips Ecologic
Produsele ecologice Philips pot reduce 
costurile, consumul de energie și emisiile 
de CO2. Cum? Acestea oferă o 
îmbunătăţire de mediu semnificativă în una 
sau mai multe domenii focale ecologice 
Philips – eficienţă energetică, ambalare, 
substanţe periculoase, greutate, reciclare 
și casare și fiabilitate pe viaţă.
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Sunet
• HQ-Sound
• Profil de sunet: MySound
• Controlul volumului pe receptor
• Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice HQ + 5 

standard

Imagine/Ecran
• Dimensiune ecran: 6,1 cm / 2,4"
• Tip ecran: TFT color 256 K
• Iluminare din spate: Da
• Culoare iluminare din spate: Alb

Robot telefonic
• Capacitate de înregistrare: până la 60 de minute cu 

OGM+ICM cu rată de biţi de 4 kbps cu VBR
• OGM preînregistrat
• Contor de mesaje pe staţia de bază: Contor 

portocaliu (2 x 7 segmente)
• Control robot telefonic: de la bază și telefon
• Difuzor integrat pe bază

Confort
• Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de 

pictograme
• Difuzor - vorbiţi având mâinile libere
• Personalizare: Modul silenţios și Mod noapte
• Restricţionare apeluri: Restricţionaţi efectuarea 

anumitor apeluri de pe telefonul dvs.
• Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator 

cu 3 bare
• Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă 

pentru baterie cu 5 bare
• Intercom - mai multe telefoane
• Monitorizare încăpere
• Afișare Dată / Oră
• Ceas cu alarmă
• Iluminare eveniment pe receptor
• Indicaţie încărcare baterie
• Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
• Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, 

Microfon silenţios, Apeluri nerecepţionate, Apeluri 
recepţionate

• Ton pentru taste pornit/oprit
• Înregistrare automată
• Închidere automată
• Baze multiple: 1
• Receptoare multiple: Până la 5
• Număr de taste: 22
• Tastatură cu fundal iluminat: Alb
• Mărire tastă apelare
• Taste staţie de bază: Buton localizare sonoră
• Durată în standby de până la 300 de ore
• Timp de încărcare: 8 ore
• Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
• Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
• Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
• Durată de convorbire de până la 22 de ore

Capacitate memorie
• Identificarea apelantului VIP
• Agendă telefonică: 200 de nume și numere
• Capacitate listă reapelare: 20 intrări
• Înregistrări în registrul de apeluri: 50 intrări
• Stocarea agendei telefonice pe staţia de bază

Alimentare
• Capacitate baterie: 600 mAh
• Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
• Sursă de alimentare reţea: 100-240 V CA ~50/60 

Hz
• Consum electric: < 0,55 W

Securitate
• Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici reţea
• Compatibil: GAP
• Meniu serviciu de reţea: Disponibil numai pentru 

Operator

Valoare SAR
• Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic
• Mod Eco: automat și manual
•
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