
 

 

Philips
Langaton puhelin ja 
vastaaja

25 minuutin vastaaja
1,8 tuuman näyttö, valkoinen 
taustavalo
Kaiutinpuhelin

D2351B
Avoin näkökenttä

Philipsin langattomassa D235-puhelimessa yhdistyvät laadukas HQ-äänentoisto, suuri ja 
selkeä näyttö sekä ergonominen ja virtaviivainen muotoilu. Yksityiset tilat ja 
vastaajatoiminto lisäävät käyttömukavuutta ja handsfree-toiminto pitää kädet vapaina.

Helppoa ja mukavaa
• Helppolukuinen 4,6 cm:n (1,8") näyttö ja valkoinen taustavalo
• Vapaasti seisovan luurin kaiuttimen ansiosta handsfree-puhelut hoituvat vaivatta
• Jopa 25 minuutin puhelinvastaajaviesti
• Ohjelmoitavilla pikapainikkeilla numeron valinta on nopeaa
• Luistamaton kuviollinen takakansi
• Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
• Yksityisyysasetukset: puhelun esto
• Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa*

Kristallinkirkas ääni
• Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
• Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa
• Kehittynyttä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi

Ympäristöystävällinen tuote
• Virrankulutus nollassa, kun ECO+ -tila on käytössä



 4,6 cm:n (1,8") näyttö
Helppolukuinen 4,6 cm:n (1,8") näyttö ja 
valkoinen taustavalo

Kehittynyttä äänentestausta
Testaamme DECT-puhelimiemme 
äänenlaadun samalla tavalla kuin 
kuulokevalmistajatkin. Korvasimulaattorilla 
luodaan tarkasti ihmisen kuulemistilanne. Tämä 
auttaa akustiikkainsinöörejämme mittaamaan ja 
hienosäätämään taajuusvasteen, särön ja 
yleisen kuulohavainnon kaltaisia seikkoja 
luotaessa täydellistä äänentoistoa.

Soittajan tunnistus*

Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, 
kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla 
tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

Kaiutinpuhelin

Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin 
vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja 
kuunnella pitämättä luuria korvalla puhelun 
aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun 
haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä 
samalla muita asioita.

Luistamaton pinta

Luurin taustapuoli on kohokuvioitu 
käyttömukavuuden ja pitävän otteen 
parantamiseksi.

Optimoitu antennin muotoilu

Optimoitu antennin muotoilu takaa 
voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös 
sellaisissa huoneissa, joissa langattomat 
yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata 
missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään 
keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta 
toiseen.

Parametrinen taajuuskorjain

Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä 
käytetään parametrista taajuuskorjausta 
hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitetulle 

lineaariselle taajuusvastekäyrälle. Ääni on 
puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

Ohjelmoitavat pikapainikkeet

Nyt voit soittaa läheisillesi helpommin kuin 
koskaan aiemmin. Yhden kosketuksen 
numeronvalinnan ansiosta ystävien numeroita 
ei enää tarvitse haeskella. Voit ohjelmoida jopa 
2 näppäintä pikavalintaan.

Jopa 16 tuntia puheaikaa

Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella

Tallennusaika jopa 25 min

Jopa 25 minuutin puhelinvastaajaviesti
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Helppokäyttöisyys
• Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
• Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
• Puhelun esto: Voit estää puhelinta soittamasta 

tiettyjä puheluita
• Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen 

ilmaisin
• Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
• Sisäpuhelin - useita luureja
• Päiväyksen/ajan näyttö
• Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
• Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan 

tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat 
puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut

• Näppäimistölukko
• Näppäinäänet käytössä/pois
• Puhelun automaattinen lopettaminen
• Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
• Painikkeiden määrä: 20
• Tukiaseman painikkeet: Hakupainike, 

Äänenvoimakkuuden säätö, Vastaajan painikkeet
• Jopa 16 tuntia puheaikaa
• Latausaika: 8 tuntia
• Linjajohdon pituus: 1,8 m
• Virtajohdon pituus: 1,8 m
• Mallisto: Avoin kenttä < 300 m, sisällä < 50 m
• Puheluiden estäminen / musta lista*: Estää 

puhelinta soimasta, kun tietyistä numeroista saapuu 
puhelu

• Luistamaton pinta: Tasainen pinta
• Jopa 200 tuntia valmiusaikaa

Ääni
• Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
• Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä
• HQ-Sound

Kuva/näyttö
• Näytön koko: 4,6 cm / 1,8"
• Näyttötyyppi: 1-rivinen pistematriisi + 1 

numerorivi + kuvakkeet
• Taustavalo: kyllä
• Taustaväri: valkoinen

Vastaaja
• Tallennuskapasiteetti: jopa 25 minuuttia
• Valmis vastaajaviesti
• Vastaajan hallinta: tukiasemasta ja luurista
• Kaiutin tukiasemassa
• Tukiasemassa viestinilmaisin: LED (keltainen)

Muistikapasiteetti
• Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
• Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 

viimeisintä numeroa
• Soittajaluettelo: 20 merkintää
• Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Virta
• Akun kapasiteetti: 500 mAh
• Akkutyyppi: Ladattava AAA NiMH
• Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
• Virrankulutus: < 0,75 W

Turvallisuus
• Lähetyksen salaus: kyllä

Verkko-ominaisuudet
• Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo
• Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu
• Eco+

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Hyllysijoitustyyppi: Makaava
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
• Kokonaispaino: 0,417 kg
• Nettopaino: 0,342 kg
• Taara: 0,075 kg
• EAN: 48 95185 61124 2
•
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Tekniset tiedot
Langaton puhelin ja vastaaja
25 minuutin vastaaja 1,8 tuuman näyttö, valkoinen taustavalo, Kaiutinpuhelin

* *Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä 
lisätietoja verkko-operaattoriltasi.
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