
 

 

Philips
Bezdrátový telefon

1,6" displej / oranžové podsvícení

2 sluchátka

D1202B
Jednoduché volání

Kompaktní telefon, s nímž máte všechny nezbytné funkce na dosah ruky. Ergonomické 
provedení poskytuje vynikající reprodukci zvuku, takže s tímto zařízením plug & play 
budou hovory s vašimi blízkými ryzím potěšením.

Jednoduchost sama
• Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení
• Dekorativní zadní kryt pro protiskluzovou rukojeť
• Nabídka ve více místních jazycích
• Snadno čitelný displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením
• Až 10 hodin hovoru na jedno nabití
• Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá*

Křišťálově čistý zvuk
• Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
• Automatické řízení hlasitosti vyrovnává nežádoucí výkyvy v hlasitosti
• Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény
• Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku

Ekologický výrobek
• Nízká úroveň vyzařování a spotřeby energie



 Displej 4,1 cm (1,6")

Snadno čitelný displej 4,1 cm (1,6") 
s podsvícením

Automatické řízení hlasitosti

Automatické řízení hlasitosti vyrovnává výkyvy 
ve zvukovém signálu, které mohou být 
způsobeny vzdáleností, sílou signálu nebo 
telefonem volajícího – takže váš sluchový 
dojem bude stále stejný. Můžete si užívat 
plynulou konverzaci bez nežádoucích výkyvů 
v hlasitosti, protože u silných signálů se zvuk 
zeslabí, zatímco u slabých signálů se zesílí.

Identifikace volajícího*

Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, 
kdo volá. A díky identifikaci volajícího máte 
přehled, kdo je na druhém konci linky.

Snadné nastavení

Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení. 
Zjednodušená instalace – výrobek Plug & Play

Ekologický výrobek

Telefony Philips šetří energii a jsou navrženy 
tak, aby šetřily i životní prostředí.

Nabídka v místních jazycích

Vychutnejte si snadné nastavení, navigaci a 
ovládání pomocí intuitivní nabídky, která je 
k dispozici v místních jazycích.

Protiskluzová rukojeť

Zadní strana sluchátka je opatřena speciálním 
strukturovaným povrchem, který zvyšuje 
pohodlí a zajišťuje bezpečnější úchop.

Optimalizované umístění antény

Optimalizované umístění antény zaručuje silný 
a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, 
kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní 
můžete telefonovat v každé části domu a užívat 
si nerušenou konverzaci, i když se budete 
pohybovat.

Parametrický ekvalizér

Naše telefony používají při zpracování 
digitálního zvuku parametrickou ekvalizaci, aby 
zvukovou odezvu upravily zpět na zamýšlenou 
křivku lineární frekvenční odezvy. Díky tomu 
poskytují pro každý hovor čistý a jasný zvuk.

Až 10 hodin hovoru
Až 10 hodin hovoru na jedno nabití
D1202B/53

Přednosti
Bezdrátový telefon
1,6" displej / oranžové podsvícení 2 sluchátka
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Pohodlí
• Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová 

nabídka
• Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
• Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
• Interkom – více sluchátek: Ano
• Zobrazení data / času: Ano
• Indikace nabíjení baterie: Ano
• Indikace úrovně signálu: Ano
• Programovatelné klávesové zkratky: Žádné
• Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace 

volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané 
hovory, Přijaté hovory

• Zámek klávesnice: Ano
• Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
• Automatické zavěšení: Ano
• Možnost použití více zákl. stanic: 1
• Možnost použití více přístrojů: Až 4
• Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
• Až 10 hodin hovoru: Ano h
• Až 180 hodin pohotovostního režimu: Ano
• Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
• Délka kabelu: 1,5 m
• Délka napájecího kabelu: 1,5 m
• Dosah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
• Protiskluzová rukojeť: Okrouhlá struktura

Zvuk
• Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
• Vyzvánění na sluchátku: 10 standardních

Obraz/displej
• Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
• Typ obrazovky: 12 číslic (alfanumerické znaky) + 

pevné ikony
• Podsvícení: ano: Ano
• Barva podsvětlení: Oranžová

Kapacita paměti
• Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
• Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 

10 posledních čísel
• Položky záznamu hovorů: 20 záznamů

Spotřeba
• Kapacita baterie: 300 mAh
• Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
• Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz

Zabezpečení
• Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě
• Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR
• Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 71232 7
• Rozměry balení (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
• Hrubá hmotnost: 0,571 kg
• Čistá hmotnost: 0,457 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,114 kg
• Typ umístění poličky: Pokládání
•

D1202B/53

Specifikace
Bezdrátový telefon
1,6" displej / oranžové podsvícení 2 sluchátka

* *Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace 
volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.

http://www.philips.com

