
 

 

Philips
Ασύρματο τηλέφωνο

Τηλεφωνητής 25 λεπτών
Οθόνη 1,6" με πορτοκαλί 
οπίσθιο φωτισμό
Ανοιχτή συνομιλία

D2051B
Ασύρματη ομιλία

Η έξυπνη σχεδίαση προσφέρει κορυφαία αναπαραγωγή ήχου χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε το 

τηλέφωνο στο αυτί σας, για να μπορείτε να μιλάτε ασύρματα. Με πραγματικό plug and play, μενού 

φιλικό προς το χρήστη και ενσωματωμένο τηλεφωνητή, θα απολαμβάνετε μια καλή συζήτηση πιο 

εύκολα από ποτέ.

Απλό και όμορφο
• Αυτόνομη συσκευή χειρός με ηχείο, για εύκολες κλήσεις handsfree
• Έως και 25 λεπτά για τα μηνύματα στον τηλεφωνητή σας
• Ανάγλυφο, αντιολισθητικό πίσω μέρος
• Ευανάγνωστη γραφική οθόνη 4,1 εκ. (1,6") με οπίσθιο φωτισμό
• Μενού σε πολλές γλώσσες
• Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης για ταχεία κλήση
• Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες με μία μόνο φόρτιση
• Αναγνώριση κλήσεων – ώστε να ξέρετε πάντοτε ποιος σας καλεί*

Πεντακάθαρος ήχος
• Ο παραμετρικός ισοσταθμιστής προσφέρει πεντακάθαρο ήχο
• Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας, για άψογο σήμα σε οποιονδήποτε χώρο
• Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου για κορυφαία ποιότητα

Οικολογικό προϊόν
• Χαμηλή ακτινοβολία και κατανάλωση ενέργειας



 Προηγμένες δοκιμές ήχου

Δοκιμάζουμε την ποιότητα ήχου των 
τηλεφώνων DECT όπως ακριβώς και οι 
κατασκευαστές ακουστικών υψηλών 
προδιαγραφών. Χρησιμοποιώντας έναν 
προηγμένο εξομοιωτή αυτιού, έχουμε τη 
δυνατότητα να αναπαράγουμε με ακρίβεια 
τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά 
αντιλαμβάνεται τον ήχο ο άνθρωπος. Έτσι, οι 
τεχνικοί ήχου είναι σε θέση να μετρούν και 
να ρυθμίζουν με ακρίβεια στοιχεία όπως η 
απόκριση συχνότητας, η παραμόρφωση και 
η συνολική αντίληψη του ήχου, ώστε να 
δημιουργούν την ιδανική αναπαραγωγή ήχου 
τόσο για ακρόαση από τη συσκευή όσο και 
για ασύρματη ακρόαση.

Παραμετρικός ισοσταθμιστής

Με τη χρήση παραμετρικής ισοστάθμισης 
στην ψηφιακή επεξεργασία ήχου, τα 
τηλέφωνά μας ρυθμίζουν με ακρίβεια την 
απόκριση ήχου προς την καμπύλη 
απόκρισης της γραμμικής συχνότητας 
προορισμού, παρέχοντας πεντακάθαρο ήχο 
για κάθε συνομιλία.

Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας

Η βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας 
εγγυάται ισχυρό και σταθερό σήμα, ακόμη 
και στους χώρους όπου η ασύρματη 
μετάδοση είναι δύσκολη. Πλέον μπορείτε να 
μιλάτε στο τηλέφωνο από -κυριολεκτικά- 
οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού και να 
απολαμβάνετε μεγάλες συνομιλίες χωρίς 
διακοπές, ακόμη και ενώ μετακινείστε από 
δωμάτιο σε δωμάτιο.

Γραφική οθόνη 4,1 εκ. (1,6")
Ευανάγνωστη γραφική οθόνη 4,1 εκ. (1,6") με 
οπίσθιο φωτισμό

Συσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης

Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα 
ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη 
φωνή του καλούντα, επιτρέποντάς σας να 
μιλάτε και να ακούτε χωρίς να κρατάτε το 
ακουστικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν 
θέλετε να ακούν και άλλοι μια συνομιλία ή αν 
θέλετε να κάνετε κι άλλα πράγματα 
ταυτόχρονα.

Μενού σε διάφορες γλώσσες

Εύκολη ρύθμιση, πλοήγηση και έλεγχος, 
χάρη στο έξυπνο μενού που διατίθεται σε 
διάφορες γλώσσες.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα 
συντόμευσης

Τώρα μπορείτε να καλέσετε τα αγαπημένα 
σας πρόσωπα πιο εύκολα από ποτέ. Χάρη 
στη δυνατότητα κλήσης με ένα άγγιγμα, δεν 
θα χρειαστεί ποτέ ξανά να αναζητήσετε τον 
αριθμό τους. Μπορείτε να προγραμματίσετε 
έως και 2 πλήκτρα για άμεση κλήση.

Αντιολισθητική λαβή

Το πίσω μέρος της συσκευής χειρός 
διαθέτει ειδικά επεξεργασμένη υφή, για 
μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα.
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Εικόνα/Οθόνη
• Μέγεθος οθόνης: 4,1 εκ. (1,6")
• Οπίσθιος φωτισμός: Ναι
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Αρχεία κλήσεων
• Τύπος οθόνης: Οθόνη dot-matrix 1 γραμμής + 
εικονίδια 2 γραμμών

Χωρητικότητα μνήμης
• Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 ονόματα και αριθμοί
• Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: Τελευταίοι 

10 αριθμοί
• Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20 
καταχωρίσεις

• Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό 
κατάλογο στη βάση

Αυτόματος τηλεφωνητής
• Χρόνος εγγραφής: έως 25 λεπτά
• Προηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα: ναι
• Μετρητής μηνυμάτων στη βάση: LED (απαλό 
πορτοκαλί)

• Ηχείο στη βάση
• Χειρισμός τηλεφωνητή:: από τη βάση και από τη 
συσκευή χειρός

Ήχος
• Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός
• Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 
πολυφωνικοί

Άνεση
• Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
• Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας: Εικονίδιο 
μπαταρίας 3 γραμμών

• Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
• Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
• Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: 
Πλήκτρα 1 και 2

• Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης*, 
Αναγνώριση κλήσεων*, Σίγαση μικροφώνου, 
Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις

• Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων

• Αυτόματος τερματισμός
• Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
Έως και 4

• Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
• Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί 
χώροι <50 μ.

• Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες
• Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.
• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
• Αντιολισθητική λαβή: Κυκλική υφή
• Χρόνος αναμονής έως και 180 ώρες
• Κλείδωμα πληκτρολογίου

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 550 mAh
• Τύπος μπαταριών: AAA NiMH 
επαναφορτιζόμενες

• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος: <0,75 W

Ασφάλεια
• Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Συμβατό: GAP

Τιμή SAR
• Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

Οικολογική σχεδίαση
• Eco+
• Λειτουργία Full ECO (NEMO)

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 66483 1
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

18,5 x 13,6 x 8 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,462 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,359 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,103 κ.
•
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