
 

 

„Philips“
Bevielis telefonas

D150
1,6 in ekranas / mėlynas fon. 
apšviet.
juodas

D1501B
Tegul viskas būna paprasta

Naudodamiesi šiuo visiškai paprastu telefonu, galėsite mėgautis visais privalumais, kuriuos 
garantuoja patvari, patogi ergonomiška konstrukcija ir puikus garso atkūrimas. Paprastas 
įrengti telefonas su intuityviu meniu ir įkūnija paprastumą.

Patogus ir paprastas
• Maksimalus patogumas dėl lengvo nustatymo
• Nelygi neslystančios rankenėlės galinės dalies nugarėlė
• Meniu keliomis vietinėmis kalbomis
• Gerai matomas 4,1 cm (1,6 in) ekranas su foniniu apšvietimu
• Programuojami spartieji mygtukai – greitas rinkimas
• Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 valandų
• AOH / skambintojo ID – kad visada žinotumėte, kas skambina*

Labai aiškus garsas
• Modernus garso tikrinimas ir derinimas užtikrina aukščiausią balso kokybę
• Parametrinis glodintuvas perteikia švarų ir aiškų garsą
• Automatinis garso reguliavimas išlygina nepageidaujamus garsumo pokyčius
• Optimalus antenos įrenginys puikiam signalo priėmimui bet kuriame kambaryje

Ekologiškas gaminys
• Silpnas spinduliavimas ir mažos energijos sąnaudos



 Lengva sąranka

Maksimalus patogumas, paprastas nustatymas. 
Supaprastintas įdiegimas – supaprastinto 
diegimo gaminys

Optimalus antenos įrenginys

Mūsų optimalus antenos įrenginys užtikrina 
stiprų ir pastovų signalo priėmimą, net jei esate 
kambaryje, kuriame belaidis perdavimas yra su 
trukdžiais. Dabar telefonu atsiliepti galite bet 
kurioje namo vietoje ir mėgautis ilgu, 
nepertraukiamu pokalbiu net jei vaikščiojate po 
namus.

Parametrinis glodintuvas

Mūsų telefonuose apdorojant skaitmeninį garsą 
naudojamas parametrinis glodinimas, tiksliai 
priderinantis garso diapazoną prie numatytos 

tiesinio dažnių diapazono kreivės ir 
užtikrinantis aiškų ir švarų garsą kiekvieno 
pokalbio metu.

Ekologiškas gaminys

„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir 
yra sukonstruoti taip, kad nekenktų aplinkai.

Meniu vietinėmis kalbomis

Naudodamiesi intuityviu meniu, kuris gali būti 
pateikiamas vietos kalbomis, mėgaukitės 
paprasta sąranka, naršymu ir valdymu.

Užprogramuojami spartieji mygtukai

Dabar paskambinti žmonėms, kurie jums 
labiausiai rūpi, lengviau nei bet kada. 
Naudojantis rinkimo vienu paspaudimu funkcija 
daugiau nebereikės ieškoti jų numerio. Galite 

užprogramuoti 2 mygtukus ir skambinti 
akimirksniu.

Neslystanti rankenėlė

Ragelio nugarėlė yra specialios tekstūros, todėl 
laikyti jums bus patogiau.

Iki 16 valandų pokalbių laiko

Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 
valandų

Automatinis garso reguliavimas

Automatinis garso reguliavimas išlygina garso 
signalo pokyčius, kurie gali atsirasti dėl 
atstumo, signalo stiprumo arba skambinančiojo 
telefono, todėl jūsų girdimas garsas visada 
vienodas. Garso stiprinimas sumažinamas esant 
stipriam signalui ir padidinamas, kai signalas 
silpnas, tai reiškia, kad jūs galite mėgautis 
tolygiu pokalbiu be nemalonių garsumo 
svyravimų.
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Vaizdas / ekranas
• Fono spalva: Mėlynas
• Ekrano dydis: 4,1cm / 1,6 in
• Ekrano tipas: 12 simbolių (raidžių ir skaitmenų 

mygtukai) + nuolatinės piktogramos
• Foninis apšvietimas: taip

Atminties talpa
• Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
• Sąrašo perrinkimas: 10 paskutinių numerių
• Skambučių žurnalo įrašai: 20 įrašų
• Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

Garsas
• Garso reguliatorius ragelyje
• Melodijos ragelyje: 10 standartinių

Patogumas
• Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
• Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių 

indikatorius
• Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų 

brūkšnelių baterijos piktograma
• Dienos / laiko rodymo ekranas
• Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
• Baterijos įkrovimo rodymas
• Signalo stiprumo indikacija
• Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių 

mygtukai 1-2
• Automatinis pokalbio išjungimas
• Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
• Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, 

Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti 
skambučiai, AOH / Skambintojo ID

• Papildomi aparatai: 1
• Papildomi rageliai: iki 4

• Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
• Linijos laido ilgis: 1,8 m
• Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
• Įkrovimo laikas: 8 val.
• Iki 16 valandų pokalbių laiko
• Asortimentas: Atvirame lauke <300 m; viduje < 

50m
• Neslystanti rankenėlė: Žiedinės formos tekstūra
• Klaviatūros užraktas
• Iki 180 valandų budėjimo laiko

Maitinimas
• Baterijos talpa: 550 mAh
• Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
• Elektros energija: AC 100-240V~50 / 60 Hz
• Energijos sąnaudos: < 0,7 W

Sauga
• Siuntimo šifravimas: taip

Tinklo funkcijos
• Suderinamas: GAP

SAR vertė
• „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

Pakavimo matmenys
• EAN: 87 12581 67281 2
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

18,4 x 13,5 x 5,5 cm
• Bendras svoris: 0,394 kg
• Grynasis svoris: 0,312 kg
• Pakuotės svoris: 0,082 kg
•
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