
 

 

Philips
Telefone sem fio

Display 4,09 cm (1,6")

D1201W
Chamadas simplificadas

Um fone compacto com todas as funções essenciais nas pontas de seus dedos. 
Desenvolvido ergonomicamente para oferecer reprodução sonora excelente, este 
dispositivo plug and play conquista você de verdade.

Moderno e simples
• Máxima praticidade por meio de uma fácil configuração
• Tampa traseira texturizada antiderrapante.
• Menu em diversos idiomas locais
• Display de fácil leitura de 4,1 cm (1,6") com luz de fundo
• Até 10 horas de conversação com uma única carga
• Identificador de chamadas: você sempre sabe quem está ligando*

Som cristalino
• O equalizador paramétrico reproduz um som nítido e sem distorções
• Controle de volume automático para evitar a variação de volume indesejada
• Antena com design avançado para excelente recepção em qualquer cômodo
• Teste de som avançado e sintonia para aprimorar a qualidade de voz

Produto ecologicamente correto
• Baixa radiação e baixo consumo de energia



 Display de 4,1 cm (1,6")

Display de fácil leitura de 4,1 cm (1,6") com luz 
de fundo

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.

Identificador de chamadas*

Às vezes é bom saber quem está ligando antes 
de atender. E, com nosso recurso identificador 
de chamadas, agora você pode saber quem está 
do outro lado da linha.

Fácil instalação

Máxima praticidade por meio de uma fácil 
configuração. Instalação simplificada — 
produto Plug and Play

Produto ecologicamente correto

Os telefones Philips economizam energia e são 
ecologicamente corretos.

Menu em idiomas locais

Aproveite a fácil configuração, a navegação e o 
controle do menu intuitivo disponível nos 
idiomas locais.

Cabo antideslizante

A parte posterior do fone possui textura 
especial para garantir maior conforto e 
manuseio.

Antena com design avançado

Nossa antena com design avançado garante 
uma recepção forte e estável: até mesmo em 
áreas da casa em que a transmissão sem fio não 
funciona corretamente. Agora, você pode 
fazer uma ligação em qualquer canto da casa 
sem se preocupar com interrupções ou com o 
sinal.

Equalizador paramétrico

Nossos telefones usam equalização 
paramétrica no processamento de som digital 
para ajustar a resposta sonora à curva de 
reposta da frequência linear pretendida, o 
resultado é total sonoridade todas as vezes 
que você usar o telefone.

Até 10 horas de conversação
Até 10 horas de conversação com uma única 
carga
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Destaques
Telefone sem fio
Display 4,09 cm (1,6")



Data de emissão  
2015-03-22

Versão: 2.0.2

12 NC: 8670 001 14913
EAN: 08 71258 17215 27

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com
Som
• Controle de volume no fone
• Toques no fone: 10 padrão

Conforto
• Estrutura do menu do fone: Menu em lista
• Indicador de intensidade do sinal: Indicador com 3 

barras
• Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria com 

3 barras
• Intercomunicação - vários fones
• Exibição de data e hora
• Indicação de carga da bateria
• Indicação da intensidade do sinal
• Atalhos programáveis: Nenhum
• Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera 

*, Identificador de chamadas*, Microfone mudo, 
Chams. não atendidas, Chams. recebidas

• Bloqueio do teclado
• Ativação/desativação do tom das teclas
• Encerramento automático
• Capacidade para várias bases: 1
• Capacidade para vários fones: Até 4
• Teclas da estação base: Tecla com sinal sonoro 

para localização
• Até 10 horas de conversação
• Até 180 horas no modo de espera
• Tempo de carregamento: 8 horas
• Comprimento do cabo: 1,5 m
• Comprimento do cabo de energia: 1,5 m
• Linha: Ambiente externo < 300 m; ambiente 

interno < 50 m
• Cabo antideslizante: Textura circular

Imagem/tela
• Tamanho do display: 4,1 cm (1,6")

• Tipo de display: 12 dígitos (alfanuméricos) + ícones 
de hardware

• Luz de fundo: sim
• Cor da luz de fundo: Âmbar

Capacidade de memória
• Agenda telefônica: 50 nomes e números
• Capacidade da lista de rediscagem: 10 últimos 

números
• Entradas do registro de chamadas: 20 entradas

Lig/Desl
• Capacidade da bateria: 300 mAh
• Tipo da bateria: AAA NiMH recarregável
• Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo de energia: < 0,7W

Segurança
• Criptografia da transmissão: sim

Funções de rede
• Compatível: GAP

Taxa SAR
• Fones Philips: < 0,1W/kg

Dimensões da embalagem
• Tipo da embalagem: Papelão
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

18,4 x 13,5 x 5,9 cm
• Peso bruto: 0,32 kg
• Peso líquido: 0,238 kg
• Peso da embalagem: 0,082 kg
• EAN: 87 12581 72152 7
•

D1201W/BR

Especificações
Telefone sem fio
Display 4,09 cm (1,6")

* *Este recurso requer assinatura adicional de serviço de identificação 
de chamadas. Consulte sua operadora de rede local para obter mais 
detalhes.
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