
 

 

Philips
Безжичен телефон

1,6" дисплей/ кехлибарено 

фоново осв-иe

D1201B
Позвъняване

Компактен телефон с всички основни функции на върха на пръстите ви. С 
ергономичен дизайн за отлично възпроизвеждане на звука това plug & play 
устройство прави обажданията до любимите ви хора наистина приятни.

Приятно и лесно
• Максимално удобство чрез лесна настройка
• Гръб с текстурирано покритие против плъзгане
• Меню на няколко езика
• Лесен за четене 4,1 см (1,6") дисплей с подсветка
• До 10 часа време за разговори с едно зареждане
• ИД на повикващия – за да знаете винаги кой се обажда*

Кристално чист звук
• Параметричният еквалайзер осигурява чист и ясен звук
• Автоматичното управление на силата на звука компенсира нежеланите вариации в силата 
на звука

• Оптимизирано разположение на антената за отлично приемане във всяка стая
• Усъвършенствано тестване на звука и настройка за превъзходно качество на гласа

Екологичен продукт
• Ниско излъчване и потребление на енергия



 4,1 см (1,6") дисплей

Лесен за четене 4,1 см (1,6") дисплей с 
подсветка

Автоматично управление на силата на 
звука

Автоматичното управление на силата на 
звука компенсира вариациите в звуковия 
сигнал, които може да са причинени от 
разстоянието, силата на сигнала или 
телефона на повикващия – така че това, 
което чувате, е с винаги постоянна сила. 
Усилването на аудиото се понижава при 
силен сигнал и се повишава при слаб, така че 
да се наслаждавате на гладък разговор без 
нежелани вариации в силата на звука.

ИД на повикващия*

Понякога е добре да знаете кой ви търси, 
преди да отговорите. А нашият 

идентификатор на повикващия ви показва 
кой е на другия край на линията.

Лесна настройка

Пълно удобство с лесната настройка. Лесно 
инсталиране - "Plug & Play" продукт

Екологичен продукт

Телефоните Philips са енергийно ефективни 
и проектирани с грижа за околната среда.

Меню на местните езици

Наслаждавайте се на лесна настройка, 
навигация и управление с интуитивно меню, 
налично на местния език.

Дръжка без плъзгане

Гърбът на слушалката има специално 
текстурирано покритие за повече удобство 
и по-добър захват.

Оптимизирано разположение на 
антената

Оптимизираното разположение на антената 
осигурява силно и стабилно приемане 
навсякъде у дома, дори там, където 
безжичното предаване е трудно. Сега 
можете да отговорите на повикването, 
където и да сте у дома, и да говорите дълго 
без прекъсвания, дори докато се 
разхождате наоколо.

Параметричен еквалайзер

Телефоните ни използват параметрично 
изравняване при цифровата обработка на 
звука за фино настройване на отклика до 
желаната крива на линейната честота, с 
което се създава чист и ясен звук за всеки 
разговор.
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Комфорт
• Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
• Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 
ленти

• Индикатор за заряда на батерията: Икона за 
заряд на батерията с 3 ленти

• Интерком - няколко слушалки
• Показване на дата и час
• Индикация за зареждане на батерията
• Индикатор за силата на сигнала
• Програмируеми горещи клавиши: няма
• Управление на разговорите: Изчакване на 
повикванията*, ИД на повикващия*, 
Заглушаване на микрофона, Пропуснати 
повиквания, Получени повиквания

• Заключване на клавиатурата
• Вкл./изкл. на тона на бутоните
• Автоматично прекъсване
• Възможност за няколко базови станции: 1
• Възможност за няколко слушалки: До 4
• Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
• До 10 часа време за разговори
• До 180 часа време в режим на готовност
• Време на зареждане: 8 часа
• Дължина на телефонния кабел: 1,5 м
• Дължина на захранващия кабел: 1,5 м
• Обхват: На открито под 300 м, на закрито под 

50 м
• Дръжка без плъзгане: Кръгова текстура

Звук
• Регулиране на силата на звука на слушалката
• Тонове на звънене на слушалката: 10 стандартни

Картина/дисплей
• Размер на дисплея: 4,1 см (1,6")
• Тип на дисплея: 12 цифри (буквено-цифрени) + 

твърди икони
• Подсветка: да
• Цвят на подсветката: Кехлибар

Капацитет на паметта
• Тел. книжка: 50 имена и номера
• Обем на списъка за повторно набиране: 10 
последни номера

• Записи в регистъра на повикванията: 20 записа

Захранване
• Капацитет на батериите: 300 mAh
• Тип батерия: AAA NiMH акумулаторни
• Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V, 

~50/60 Hz
• Потребявана мощност: < 0,7 W

Сигурност
• Шифровано предаване: да

Мрежови характеристики
• Съвместим: GAP

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

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Картон
• Брой включени продукти: 1
• Начин на поставяне: Разполагане
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

18,4 x 13,5 x 5,9 см
• Бруто тегло: 0,346 кг
• Нето тегло: 0,264 кг
• Тегло на опаковката: 0,082 кг
• EAN: 87 12581 71231 0
•
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* *Тази функция изисква допълнително абониране за услуга „ИД 
на повикващия". Моля, проверете в мрежата на местния ви 
оператор за повече подробности.

http://www.philips.com

