
 

 

Philips
Brezžični telefon

4,1 cm zaslon/modra osv. ozadja

Telefon z zvočnikom
2 slušalki

D1612B
Popolnoma enostavno

Brezžični telefon Philips D161 se ponaša z bistvenimi funkcijami v sveži in privlačni 
preobleki. S prostoročno uporabo, z odlično reprodukcijo zvoka in omogočenim 
enostavnim priklopom in uporabo lahko v udobju uživate v jasnih pogovorih.

Lepo in enostavno
• Prostostoječa slušalka z zvočnikom za enostavno prostoročno klicanje
• Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo
• Teksturiran hrbtni pokrov za zanesljiv oprijem
• Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo ozadja
• Do 10 ur pogovorov po enem polnjenju
• ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče*

Kristalno čist zvok
• Parametrični izenačevalnik zagotavlja čist in jasen zvok
• Samodejna nastavitev glasnosti odpravlja neželene spremembe glasnosti
• Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru
• Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka

Okolju prijazen izdelek
• Nizka stopnja sevanja in poraba energije



 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon

Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo 
ozadja

Napredni zvočni preizkusi
Kakovost zvoka telefonov DECT preizkušamo 
enako kot proizvajalci najsodobnejših 
telefonov. Z naprednim simulatorjem ušesa 
lahko natančno simuliramo način, na katerega 
ljudje dejansko zaznavamo zvok. Tako lahko 
naši zvočni inženirji izmerijo in natančno 
naravnajo frekvenčni odziv, popačenje in 
splošno zaznavanje zvoka ter s tem zagotovijo 
popolno reprodukcijo.

Samodejna nastavitev glasnosti

Samodejna nastavitev glasnosti odpravlja 
nihanja zvočnega signala, ki so lahko posledica 
razdalje, moči signala ali telefona klicatelja – so 
je zvok vedno enakomeren. Zvok okrepi ob 
močnih signalih in zmanjša ob močnejših, zato 
so pogovori vedno povsem nemoteni brez 
neželenih sprememb pri glasnosti zvoka.

ID klicatelja*

Včasih je dobro vedeti, kdo vas kliče, preden se 
oglasite. ID klicatelja vam vedno pove, kdo je 
na drugi strani linije.

Enostavna namestitev

Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo. 
Enostavna namestitev – naprava Vstavi in 
poženi

Okolju prijazen izdelek

Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in 
prijazni do okolja.

Telefon z zvočnikom

Vgrajen zvočnik v prostoročnem načinu ojača 
glas klicatelja in vam omogoča, da med klicem 

govorite in poslušate, ne da bi telefon držali pri 
ušesu. To je še posebej priročno, če želite, da 
pri klicu sodelujejo drugi ali pa želite med 
klicem opravljati še druga opravila.

Nedrseči ročaj

Na hrbtni strani slušalke je posebna tekstura za 
dodatno udobje in boljši oprijem.

Optimirana postavitev antene

Naša optimirana postavitev antene zagotavlja 
močan in zanesljiv sprejem – tudi na mestih 
vašega doma, kjer je brezžični sprejem otežen. 
Zdaj klice lahko opravljati kjerkoli v svojem 
domu in nemoteno kramljate tudi, ko se 
sprehajate okoli.

Parametrični izenačevalnik

Naši telefoni s parametričnim izenačevanjem 
pri digitalni obdelavi zvoka natančno naravnajo 
zvočni odziv glede na predvideno linearno 
krivuljo frekvenčnega odziva, kar zagotavlja čist 
in jasen zvok pri vsakem pogovoru.
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Priročnost
• Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
• Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
• Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
• Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 
črticami

• Interkom – več slušalk
• Prikaz datuma/časa
• Programirljive bližnjične tipke: Tipka 1
• Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, 

Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti 
klici, Klicane številke

• Zaklepanje številčne tipkovnice
• Vklop/izklop tona tipk
• Samodejna prekinitev klica
• Število tipk: 20
• Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
• Do 10 ur pogovorov
• Čas polnjenja: 8 ur
• Dolžina telefonskega kabla: 1,5 m
• Dolžina napajalnega kabla: 1,5 m
• Razpon: Na prostem < 300 m; v zaprtem prostoru 

< 50 m
• Nedrseči ročaj: Trikotni vzorec
• Čas pripravljenosti do 200 ur

Zvok
• Regulator glasnosti na slušalki
• Melodije zvonjenja na slušalki: 10 polifoničnih
• HQ-Sound

Slika/zaslon
• Velikost zaslona: 4,1 cm / 1,6 palca
• Vrsta zaslona: 12 znakov (alfanumeričnih) + 

nespremenljive ikone

• Osvetlitev ozadja: Da
• Barva osvetlitve ozadja: Modra

Kapaciteta pomnilnika
• Imenik: 50 imen in številk
• Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 zadnjih 

številk
• Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
• Imenik v osnovni enoti

Napajanje
• Zmogljivost baterije: 300 mAh
• Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
• Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 

Hz

Varnost
• Šifriranje oddajanja: da

Omrežne funkcije
• Združljivo: GAP

Vrednost SAR
• Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Dimenzije embalaže
• Vrsta embalaže: Karton
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta postavitve na polico: Ležeče
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

18,4 x 13,5 x 8,4 cm
• Bruto teža: 0,549 kg
• Neto teža: 0,452 kg
• Teža embalaže: 0,097 kg
• EAN: 48 95229 10659 8
•
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* *Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za 
identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega 
omrežnega operaterja.
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