
 

 

Philips
Langaton puhelin

D150
1,6 tuuman näyttö, keltainen 
taustavalo
Musta

D1501B
Yksinkertaisuus kunniaan

Mahdollisimman yksinkertaiseksi suunniteltu puhelin tarjoaa pitkäkestoista ergonomista 
käyttömukavuutta ja loistavan äänentoiston. Todellinen Plug & Play -laite ja sen 
helppokäyttöinen valikko tekevät käytöstä yksinkertaista.

Helppoa ja mukavaa
• Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja taustavalo
• Helppo asennus, vaivaton käyttö
• Luistamaton kuviollinen takakansi
• Valikko useilla kielillä
• Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
• Ohjelmoitavilla pikapainikkeilla numeron valinta on nopeaa
• Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa*

Kristallinkirkas ääni
• Kehittynyttä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi
• Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
• Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänenvoimakkuuden vaihtelun
• Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa

Ympäristöystävällinen tuote
• Matala säteilytaso ja sähkönkulutus



 Helppo ottaa käyttöön

Helppo asennus ja vaivaton käyttö. 
Yksinkertainen asennus - Plug & Play -tuote

Optimoitu antennin muotoilu

Optimoitu antennin muotoilu takaa 
voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös 
sellaisissa huoneissa, joissa langattomat 
yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata 
missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään 
keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta 
toiseen.

Parametrinen taajuuskorjain

Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä 
käytetään parametrista taajuuskorjausta 
hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitetulle 
lineaariselle taajuusvastekäyrälle. Ääni on 
puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

Automaattinen äänenvoimakkuuden 
säätö

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö 
tasoittaa ei-toivotun äänisignaalin vaihtelun, 
joka voi johtua etäisyydestä, signaalin 
voimakkuudesta tai soittajan puhelimesta. 
Kuulemasi pysyy aina yhtenäisenä. Kun 
voimakkaan äänisignaalin vahvistusta 
alennetaan ja heikon signaalin voimakkuutta 
nostetaan, voit keskustella ilman ei-toivottuja 
äänenvoimakkuuden vaihteluja.

Ympäristöystävällinen tuote

Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne 
on suunniteltu ympäristöä huomioiden.

Valikko omalla kielelläsi

Helppo käyttöönotto, selaus ja hallinta 
intuitiivisella valikolla omalla kielelläsi.

Ohjelmoitavat pikapainikkeet

Nyt voit soittaa läheisillesi helpommin kuin 
koskaan aiemmin. Yhden kosketuksen 
numeronvalinnan ansiosta ystävien numeroita 
ei enää tarvitse haeskella. Voit ohjelmoida jopa 
2 näppäintä pikavalintaan.

Luistamaton pinta

Luurin taustapuoli on kohokuvioitu 
käyttömukavuuden ja pitävän otteen 
parantamiseksi.

Soittajan tunnistus*

Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, 
kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla 
tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.
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Kuva/näyttö
• Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
• Näyttötyyppi: 12 numeroa (aakkosnumeerinen) ja 

kiinteät kuvakkeet
• Taustavalo: kyllä
• Taustaväri: Kellanruskea

Muistikapasiteetti
• Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
• Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 

viimeisintä numeroa
• Soittajaluettelo: 20 merkintää
• Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Ääni
• Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
• Soittoäänet luurissa: 10 vakiota

Käytön mukavuus
• Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
• Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen 

ilmaisin
• Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
• Päiväyksen/ajan näyttö
• Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
• Akun latauksen osoitin
• Signaalivoimakkuuden ilmaisin
• Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
• Puhelun automaattinen lopettaminen
• Näppäinäänet käytössä/pois
• Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan 

tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat 
puhelut, Vastaanotetut puhelut

• Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
• Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4

• Sisäpuhelin - useita luureja
• Linjajohdon pituus: 1,8 m
• Virtajohdon pituus: 1,8 m
• Latausaika: 8 tuntia
• Jopa 16 tuntia puheaikaa
• Alue: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m
• Luistamaton pinta: Pyöreäkuvioinen karhennus
• Jopa 180 tuntia valmiusaikaa
• Näppäimistölukko

Virta
• Akun kapasiteetti: 550 mAh
• Akkutyyppi: Ladattava AAA NiMH
• Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
• Virrankulutus: < 0,7 W

Turvallisuus
• Lähetyksen salaus: kyllä

Verkko-ominaisuudet
• Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo
• Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Pakkauksen mitat
• EAN: 87 12581 67230 0
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Makaava
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 5,5 cm
• Kokonaispaino: 0,446 kg
• Nettopaino: 0,362 kg
• Taara: 0,084 kg
•
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