
 

 

Philips
Vezeték nélküli telefon

D150
1,6"-es kijelző/sárga 
háttérvilágítás
fekete

D1501B
Csak egyszerűen!

A teljes mértékben az egyszerűséget szem előtt tartva kialakított telefon a hosszú távú 
ergonómiai kényelem és a nagyszerű hangvisszaadás minden előnyét kínálja. Intuitív 
menüjével ez a valódi Plug & Play készülék maga az egyszerűség.

Szép és egyszerű
• Könnyen olvasható, 4,1 cm-es (1,6"-es) kijelző háttérvilágítással
• Tökéletes kényelmet nyújtó egyszerű üzembe helyezés
• Texturált hátsó burkolat a csúszásmentes fogáshoz
• Több helyi nyelven is elérhető menü
• Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel
• Programozható gyorsgombok a gyorshíváshoz
• Hívóazonosító – így mindig tudja, hogy ki hívja Önt*

Kristálytiszta hangzás
• Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében
• A parametrikus hangszínszabályozó tiszta hangot biztosít
• Az automatikus hangerő-szabályozás kiegyenlíti a nem kívánt hangerő-ingadozásokat
• Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen

Környezettudatos termék
• Alacsony sugárzás és energiafelhasználás



 Könnyen üzembe helyezhető

Tökéletes kényelmet nyújtó könnyű 
üzembehelyezés. Egyszerűsített telepítés - 
„Plug & Play” termék

Optimalizált antennabeállítás

Az optimalizált antennabeállítás biztosítja az 
erős és stabil vételt – még a háznak azon 
területein is, ahol a vezeték nélküli átvitel 
nehézségekbe ütközik. Mostantól a ház 
bármely részén fogadhatja a hívásokat és 
hosszú, zavartalan beszélgetést folytathat, és 
közben akár változtathatja is a helyét a házon 
belül.

Parametrikus hangszínszabályozó

Telefonkészülékeink a digitális hang 
feldolgozása során parametrikus 
hangszínszabályozást alkalmaznak a hangválasz 
kívánt lineáris frekvencia-görbére történő 
finomhangolásához, ezáltal minden beszélgetés 
esetében tiszta hangot biztosítva.

Automatikus hangerő-szabályozás

Az automatikus hangerő-szabályozás 
kiegyenlíti a hangjel ingadozásait – amelyeket 
okozhat a távolság, a jelerősség vagy a hívó fél 
telefonkészüléke –, így amit Ön hall, mindig 
kiegyensúlyozott marad. Erős jelek esetén a 
hangerősítés csökkentésével, gyenge jelek 
esetén pedig annak növelésével a készülék 
kiegyenlített hangosságú beszélgetést tesz 
lehetővé, nem kívánt hangerő-ingadozás nélkül.

Környezettudatos termék

A Philips telefonok energiatakarékosak, és 
tervezésük során fontos szempont volt a 
környezet megóvása.

Helyi nyelveken elérhető menü

Élvezze az egyszerű beállítást, navigációt és 
vezérlést, továbbá a helyi nyelven elérhető 
intuitív menüt.

Programozható gyorsgombok

Mostantól minden eddiginél könnyebb az Ön 
számára fontos emberek felhívása. Egyetlen 
érintéssel tárcsázhat, így ezentúl nem kell újra 
kikeresnie a telefonszámokat. 2 gombot is 
beprogramozhat az azonnali híváshoz.

Csúszásmentes markolat

A még nagyobb kényelem és a jobb fogás 
érdekében a kézibeszélő hátulja speciális 
bevonattal van ellátva.

Hívóazonosító*

Néha jó tudni még a hívás fogadása előtt, hogy 
ki a hívó fél. A Hívóazonosító funkció 
segítségével megtekintheti, hogy ki van a vonal 
másik végén.
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Kép/Kijelző
• Kijelző mérete: 4,1 cm / 1,6"
• Kijelző típusa: 12 számjegy (alfanumerikus) + 

szoftveres ikonok
• Háttérvilágítás: Igen
• Háttérfény színe: Borostyánsárga

Memória kapacitás
• Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
• Újratárcsázási lista kapacitása: 10 utolsó szám
• Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
• Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Hangzás
• Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
• Csengőhangok a kézibeszélőn: 10 normál

Kényelem
• Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
• Jelerősség-indikátor: 3-sávos indikátor
• Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávos 

akkumulátorikon
• Dátum / idő kijelzése
• Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
• Akkumulátortöltés kijelzése
• Jelerősség kijelzése
• Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
• Automatikus vonalbontás
• Billentyűhang be/ki
• Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, 

Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott 
hívások

• Több-bázisú képesség: 1
• Több kézibeszélős képesség: Max. 4
• Interkom – több kézibeszélő

• Vezeték hossza: 1,8 m
• Hálózati kábel hossza: 1,8 m
• Töltési idő: 8 óra
• Akár 16 órányi beszélgetési idő
• Hatótávolság: Nyílt terület < 300 m; beltér < 50 m
• Csúszásmentes markolat: Körkörös bevonat
• Akár 180 órányi készenléti idő
• Billentyűzár

Tápellátás
• Akkumulátorkapacitás: 550 mAh
• Elemtípus: AAA NiMH akkumulátor
• Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
• Energiafogyasztás: <0,7 W

Biztonság
• Kódolt átvitel: Igen

Hálózati jellemzők
• Kompatibilis: GAP

SAR érték
• Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 67282 9
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Polcra helyezési mód: Fektetve
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

18,4 x 13,5 x 5,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,416 kg
• Nettó tömeg: 0,334 kg
• Táratömeg: 0,082 kg
•
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