
 

 

„Philips“
Bevielis telefonas

1,8 in ekranas / baltas fon. apšviet.

Ragelio garsiakalbis

D2301B
Mėgaukitės vaizdu

Plonas ergonomiško dizaino „Philips“ D230 belaidis telefonas išsiskiria aukštos kokybės 
garsu ir dideliu ryškiu ekranu. Mėgaukitės sumaniais privatumo režimais, patogumu, garsu 
ir laisvomis rankomis.

Patogus ir paprastas
• Lengvai įskaitomas 4,6 cm (1,8 in) ekranas su baltu foniniu apšvietimu
• Pastatomas ragelis su garsiakalbiu – mėgaukitės pokalbiais laisvomis rankomis
• Nelygi neslystančios rankenėlės galinės dalies nugarėlė
• Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 valandų
• Programuojami spartieji mygtukai – greitas rinkimas
• Privatumo nustatymai: skambučio blokavimas, skambučių draudimas
• AOH / skambintojo ID – kad visada žinotumėte, kas skambina*

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

Ekologiškas gaminys
• Kai suaktyvintas režimas ECO+, energijos neišskiriama visiškai



 4,6 cm (1,8 in) ekranas
Lengvai įskaitomas 4,6 cm (1,8 in) ekranas su 
baltu foniniu apšvietimu

Modernus garso tikrinimas
Mes tikriname savo DECT telefonų garso 
kokybę taip, kaip tai daro aukščiausios klasės 
ausinių gamintojai. Naudodami modernų ausies 
imitatorių galime tiksliai atkurti tai, ką žmonės 
realiai girdi. Tai padeda mūsų akustikos 
inžinieriams išmatuoti ir tiksliai suderinti tokius 
dalykus kaip dažnių diapazonas, iškraipymai 
visame girdimame diapazone, kad būtų 
sukurtas tobulas garso atkūrimas.

AOH / skambintojo ID*

Kartais prieš atsiliepiant gerai žinoti, kas 
skambina. Skambintojo ID funkcija leidžia 
susekti, kas jūsų laukia kitame linijos gale.

Ragelio garsiakalbis

Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, 
naudojamas integruotas garsiakalbis, 
sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir 
skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti 
nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač 
naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su 
kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

Neslystanti rankenėlė

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

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.

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.

Iki 16 valandų pokalbių laiko

Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 
valandų

Įvairūs privatumo nustatymai
Vertinate privatumą ir ramybę namuose? Iš į 
juodąjį sąrašą įtrauktų numerių ar tam tikrais 
skaičiais prasidedančių numerių įeinantys 
skambučiai yra ribojami, kad būtumėte 
apsaugoti nuo nepageidaujamų skambučių. 
Galite pasirinkti ir užblokuoti 4 skaičių 
rinkinius. Kiekvieną skaičių rinkinį gali sudaryti 
nuo 1 iki 24 skaičių. Jei įeinantis skambutis 
prasideda vienu iš šių 4 numerių rinkiniu arba 
tiksliai atitinka pasirinktus blokuotinus 
numerius, jūsų telefonas neskambės. 
Uždrauskite skambučius ir išvenkite netikėtų 
didelių skambučių sąskaitų, užblokuodami 
skambučius, kurių numeriai prasideda tam 
tikrais skaitmenimis (pvz., numeriams, kai 
paskambinus mokama fiksuota suma).
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Garsas
• Garso reguliatorius ragelyje
• Melodijos ragelyje: 10 polifoninių
• Aukštos kokybės garsas

Vaizdas / ekranas
• Ekrano dydis: 4,6 cm (1,8 col.)
• Ekrano tipas: 1 linijos taškų matrica + 1 linijos 

skaičiai + piktogramos
• Foninis apšvietimas: taip
• Fono spalva: Balta

Patogumas
• Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
• Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
• Skambučių blokavimas: Nustatykite telefono 

ribojimus, kad būtų blokuojami tam tikri išeinantys 
skambučiai

• Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių 
indikatorius

• Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų 
brūkšnelių baterijos piktograma

• Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
• Dienos / laiko rodymo ekranas
• Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių 

mygtukai 1-2
• Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, 

Skambintojo ID*, Mikrofono nutildymas, Praleisti 
skambučiai, Priimti skambučiai, Rinkti skambučiai

• Klaviatūros užraktas
• Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
• Automatinis pokalbio išjungimas
• Papildomi rageliai: iki 4
• Mygtukų skaičius: 20
• Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
• Iki 16 valandų pokalbių laiko
• Įkrovimo laikas: 8 val.
• Linijos laido ilgis: 1,8 m
• Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
• Asortimentas: Atvirame lauke < 300 m; viduje < 50 

m

• Blokuoti skambinančius asmenis / juodasis sąrašas*: 
Apriboti, kad skambinant iš tam tikrų numerių, 
telefonas neskambėtų

• Neslystanti rankenėlė: Vientisa tekstūra
• Iki 200 valandų budėjimo laiko

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

Maitinimas
• Baterijos talpa: 500 mAh
• Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
• Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
• Energijos sąnaudos: <0,7 W

Sauga
• Siuntimo šifravimas: taip

Tinklo funkcijos
• Suderinamas: GAP

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

„Eco Design“
• Eco+

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

18,4 x 13,5 x 5,9 cm
• Bendras svoris: 0,3897 kg
• Grynasis svoris: 0,314 kg
• Pakuotės svoris: 0,0757 kg
• EAN: 48 95185 61113 6
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* *Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos 
registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo 
operatorių.

http://www.philips.com

