
 

 

Philips
Telefone sem fio

D100
Preta

D1001B
Chamadas sem fio

Um telefone doméstico simples e confiável com praticidade sem fio e plug-and-play.

Uso sem fio: mais praticidade
• A praticidade sem fio oferece mais liberdade durante as chamadas
• Horas de conversação para manter contato com as pessoas queridas
• Plug & play para maior praticidade

Som cristalino
• O equalizador paramétrico reproduz um som nítido e sem distorções
• Controle de volume automático para evitar a variação de volume indesejada

Resistente e confiável
• Design resistente



 Controle de volume automático

O controle de volume automático evita as variações 
no sinal do som, que podem ser causadas pela 
distância, intensidade do sinal ou pelo próprio 
telefone do chamador, para que você sempre ouça 
um áudio nítido. Ele reduz a amplificação de áudio 
para fortes sinais e aumenta para sinais fracos: 
oferecendo uma conversação extremamente nítida 
sem aquela variação indesejada no volume do som.

Design resistente
Design resistente

Horas de conversação
Horas de conversação para manter contato com as 
pessoas queridas

Total liberdade de movimentos durante 
as ligações
Praticidade sem fio para se mover durante as 
chamadas

Simplicidade plug & play

Plug & play para maior praticidade

Som nítido e claro
O equalizador paramétrico reproduz um som nítido 
e sem distorções
D1001B/BR
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Som
• Toques no fone: 5 polifônicos

Praticidade
• Estrutura do menu do fone: Menu em lista
• Capacidade para várias bases: 1
• Comprimento do cabo: 1,8 m
• Comprimento do cabo de energia: 1,8 m
• Tempo de carregamento: 8 horas
• Linha: Ambiente externo < 300 m; ambiente 

interno < 50 m
• Até 130 horas no modo de espera
• Até 7 horas de conversação

Capacidade de memória
• Agenda telefônica: 10 nomes e números
• Capacidade da lista de rediscagem: 1 entrada

Alimentação
• Capacidade da bateria: 400 mAh
• Tipo de bateria: AAA NiMH recarregável
• Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo de energia: < 0,7 W

Segurança
• Criptografia da transmissão: sim

Funções de rede
• Compatível: GAP

Taxa SAR
• Fones Philips: < 0,1 W/kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

18,4 x 13,5 x 6,7 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,2 x 5,3 x 2,6 polegadas
• Peso líquido: 0,295 kg
• Peso líquido: 0,650 lb
• Peso bruto: 0,394 kg
• Peso bruto: 0,869 lb
• Peso da embalagem: 0,099 kg
• Peso da embalagem: 0,219 lb
• EAN: 87 12581 67954 5
• Tipo de colocação em prateleiras: Fictício
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Fictício
•

Especificações
Telefone sem fio
D100 Preta
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