
 

 

Philips
Bezdrôtový telefón

D150
1,6" displej/s jantárovým 
podsvietením
2 slúchadlá
2 slúchadlá

D1502B
Naším heslom je jednoduchosť

Pri konštrukcii tohto telefónu sme dbali najmä na dokonalú jednoduchosť, vďaka čomu vám 
poskytne dlhé hodiny ergonomického komfortu a vynikajúcu reprodukciu zvuku. So skutočnou 
podporou Plug & Play a intuitívnou ponukou predstavuje stelesnenie jednoduchosti.

Pekný a jednoduchý
• Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu
• Textúrovaný zadný kryt pre protišmykové uchopenie
• Ponuka vo viacerých miestnych jazykoch
• Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") displej s podsvietením v jantárovej farbe
• Programovateľné klávesové skratky na rýchle vytáčanie
• Až 16 hodín hovoru na jedno nabitie
• Identifikácia volajúceho – vždy viete, kto volá

Krištáľovo čistý zvuk
• Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre špičkovú kvalitu hlasu
• Parametrický ekvalizér zaručí čistý a jasný zvuk
• Automatické ovládanie hlasitosti kompenzuje nechcené odchýlky v hlasitosti
• Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti

Ekologický výrobok
• Nízke vyžarovanie a spotreba energie



 Jednoduché nastavenie

Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému 
nastaveniu. Zjednodušená inštalácia – produkt 
typu Plug & Play

Optimalizované umiestnenie antény

Optimalizované umiestnenie antény v našich 
telefónoch zaistí silný a stabilný príjem – 
dokonca aj v tých častiach domu, kde je 
bezdrôtový príjem väčšinou slabý. Teraz 
môžete prijať hovor kdekoľvek v domácnosti a 
vychutnať si dlhý a ničím nerušený rozhovor a 
súčasne sa pritom voľne pohybovať.

Parametrický ekvalizér

Naše telefóny využívajú na spracovanie 
digitálneho zvuku technológiu parametrického 
ekvalizéra, pomocou ktorej jemne vylaďujú 
zvukovú odozvu na ideálnu lineárnu krivku 
frekvenčnej odozvy, vďaka čomu je výsledný 
zvuk pri každom rozhovore čistý a jasný.

Automatické ovládanie hlasitosti

Automatické ovládanie hlasitosti kompenzuje 
odchýlky v zvukovom signáli, ktoré môžu byť 
spôsobené vzdialenosťou, silou signálu alebo 
telefónom volajúceho – vďaka tomu zvuk, 
ktorý počujete, zostane vždy konzistentný. 
Zníženie zosilnenia zvuku pri silných signáloch 
a zvýšenie pri slabých signáloch znamená, že si 
môžete vychutnať plynulú konverzáciu bez 
nechcených zmien v hlasitosti.

Ekologický výrobok

Telefóny značky Philips sú energeticky úsporné 
a navrhnuté s ohľadom na životné prostredie.

Ponuka v miestnych jazykoch

Vychutnajte si jednoduché nastavenie 
a ovládanie vďaka intuitívnym ponukám 
dostupným v miestnych jazykoch.

Programovateľné klávesové skratky

Zavolať ľuďom, na ktorých vám najviac záleží, 
ešte nikdy nebolo také jednoduché. Vďaka 
funkcii vytočenia čísla jediným dotykom už 
nikdy nebudete musieť hľadať ich telefónne 
čísla. Môžete naprogramovať až 2 tlačidlá na 
okamžité vytočenie kontaktu.

Protišmykové uchopenie

Zadná strana slúchadla má špeciálnu 
textúrovanú úpravu na zvýšenie pohodlia a 
lepšie uchopenie.

Až 16 hodín hovoru

Až 16 hodín hovoru na jedno nabitie
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Zvuk
• Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
• Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických

Obraz/Displej
• Veľkosť displeja: 4,1 cm/1,6"
• Typ displeja: 1-riadkový s matricou bodov + 2 

riadky s ikonami
• Podsvietenie: áno: áno
• Farba podsvietenia: Jantárová

Vybavenie a vlastnosti
• Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
• Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
• Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 

paličkami
• Zobrazenie dátumu a času: áno
• Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
• Indikátor stavu batérie: áno
• Indikátor sily signálu: áno
• Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
• Automatické zloženie: áno
• Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
• Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia 

volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané 
hovory, Prijaté hovory

• Schopnosť použiť viacero základní: 1
• Viaceré slúchadlá: Až 4
• Domáci telefón – viac slúchadiel: áno
• Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
• Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
• Čas nabíjania: 8 hodín: áno
• Až 16 hodín hovoru: áno
• Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; 

interiér < 50 m
• Až 180 hodín pohotovostného stavu: áno
• Protišmykové uchopenie: Kruhová textúra
• Uzamknutie klávesnice: áno

Kapacita pamäte
• Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
• Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 záznamov
• Záznamy hovorov: 20 záznamov
• Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

Príkon
• Kapacita batérií: 550 mAh
• Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
• Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz

Bezpečnosť
• Šifrovaný prenos: áno: áno

Vlastnosti siete
• Kompatibilný: GAP

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

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 67620 9
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Položenie
• Rozmery balenia (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 8,1 cm
• Hmotnosť brutto: 0,673 kg
• Hmotnosť netto: 0,553 kg
• Hmotnosť obalu: 0,12 kg
•
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