
implicidade irresistível
S
A série 1 é e

telefone bon

extremamen

Usufr
• Exib
• O d
• Loca

Exper
• Toq
• Qua
specialmente projetada para usuários que procuram simplicidade. É um 

ito, fácil de usar e confiável de uma marca famosa e a um preço 

te atraente. Simplesmente irresistível!

ua os benefícios da tecnologia fácil de usar
ição do número de telefone
isplay fornece as informações de quem está ligando
lize o seu fone fazendo-o tocar quando procurado.

imente a melhor qualidade de som
ues semelhantes aos sons de instrumentos reais
lidade de som Crystal Clear
 

Philips
Telefone sem fio

CTNM1211S



uto
 

Imagem/tela
• Cores da tela: Preto e branco
• Resolução do display principal: ND pixel
• Luz de fundo: não
• Tipo do display principal: Numérico

Som
• Toques de telefone: Instrumental

Praticidade
• Alarmes: Não
• Teclas da estação base: Tecla Paging
• Indicação de carregamento da bateria: Não
• Capacidade para várias bases: 1
• Capacidade para vários fones: 1
• Função: Microfone mudo
• Tomada do fone de ouvido

Capacidade de memória
• Entradas do registro de chamadas: 40
• Agenda telefônica: 10

Dimensões
• Dimensões do fone: 210 x 57 x 32 mm

Alimentação
• Tipo de bateria: NiMH
• Tipo de bateria: Recarregável
• Alimentação: AC (110-220v, 50/60Hz)
• Nº de baterias: 1
• Tempo de espera: 120 horas
• Tempo de conversa: 5 horas

Funções de rede
• Discagem: Tom, Pulso
• Antena: Integrado à base, Integrado ao telefone
•
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