
 

 

Philips
Безжичен телефон с 
телефонен секретар

25 мин телефонен секретар
1,8" дисплей/ бяла подсветка
Високоговорител в слушалката

D2351B
Насладете се на гледката

Безжичният телефон Philips D235 събира HQ звук и голям, ясен дисплей в 
елегантен, ергономичен дизайн. Наслаждавайте се на интелигентни поверителни 
режими, чудесен комфорт и звук – всичко това в удобен стил със свободни ръце.

Приятно и лесно
• Лесен за четене 4,6 см (1,8") дисплей с бяла подсветка
• Отделно стояща слушалка с високоговорител за лесни разговори със свободни ръце
• До 25 мин запис на съобщения на телефонния секретар
• Гръб с текстурирано покритие против плъзгане
• До 16 часа време за разговори с едно зареждане
• Програмируеми горещи клавиши за бързо набиране
• Настройки за поверителност: блокиране на обаждания и забрана за обаждания
• ИД на повикващия – за да знаете винаги кой се обажда*

Кристално чист звук
• Параметричният еквалайзер осигурява чист и ясен звук
• Оптимизирано разположение на антената за отлично приемане във всяка стая
• Усъвършенствано тестване на звука и настройка за превъзходно качество на гласа

Екологичен продукт
• Нулеви енергийни емисии при активиран режим ECO+



 4,6 см (1,8") дисплей
Лесен за четене 4,6 см (1,8") дисплей с бяла 
подсветка

Усъвършенствано тестване на звука
Изпитваме качеството на звука на 
телефоните ни DECT по същия начин, както 
производителите на слушалки от висок клас. 
С помощта на авангарден симулатор на ухо 
точно пресъздаваме начина, по който 
хората реално чуват. Това помага на 
акустичните ни инженери да измерват и 
настройват фино неща като честотна 
характеристика, изкривяване и общо 
слухово възприятие, за да постигнат 
идеално възпроизвеждане на гласа.

ИД на повикващия*

Понякога е добре да знаете кой ви търси, 
преди да отговорите. А нашият 
идентификатор на повикващия ви показва 
кой е на другия край на линията.

Високоговорител в слушалката

Режимът на разговор със свободни ръце 
използва вграден високоговорител за 
усилване на гласа на събеседника, което ви 
позволява да говорите и чувате разговора, 
без да държите телефона до ухото си. Това 
е особено полезно, ако искате да споделите 
разговора и с други, или просто да вършите 
няколко неща едновременно.

Дръжка без плъзгане

Гърбът на слушалката има специално 
текстурирано покритие за повече удобство 
и по-добър захват.

Оптимизирано разположение на 
антената

Оптимизираното разположение на антената 
осигурява силно и стабилно приемане 
навсякъде у дома, дори там, където 
безжичното предаване е трудно. Сега 
можете да отговорите на повикването, 
където и да сте у дома, и да говорите дълго 
без прекъсвания, дори докато се 
разхождате наоколо.

Параметричен еквалайзер

Телефоните ни използват параметрично 
изравняване при цифровата обработка на 
звука за фино настройване на отклика до 
желаната крива на линейната честота, с 
което се създава чист и ясен звук за всеки 
разговор.

Програмируеми горещи клавиши

Обажданията до хората, за които ви е 
грижа най-много, вече е по-лесно от 
всякога. С лесното набиране с едно 
докосване никога няма да се налага да 
търсите номерата им. Можете да 
програмирате до 2 клавиша за незабавно 
повикване.

До 16 часа време за разговори

До 16 часа време за разговори с едно 
зареждане

До 25 мин време за запис

До 25 мин запис на съобщения на 
телефонния секретар
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Комфорт
• Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
• Високоговорител - разговори със свободни 
ръце

• Забраняване на повиквания: Забраняване на 
определени изходящи повиквания от телефона

• Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 
ленти

• Индикатор за заряда на батерията: Икона за 
заряд на батерията с 3 ленти

• Интерком - няколко слушалки
• Показване на дата и час
• Програмируеми горещи клавиши: Клавиши 1 и 2
• Управление на разговорите: Изчакване на 
повикванията*, ИД на повикващия*, 
Заглушаване на микрофона, Пропуснати 
повиквания, Получени повиквания, Набрани 
номера

• Заключване на клавиатурата
• Вкл./изкл. на тона на бутоните
• Автоматично прекъсване
• Възможност за няколко слушалки: До 4
• Брой на бутоните: 20
• Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг", 
Регулиране на силата на звука, Бутони на 
телефонния секретар

• До 16 часа време за разговори
• Време на зареждане: 8 часа
• Дължина на телефонния кабел: 1,8 м
• Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
• Обхват: На открито под 300 м, на закрито под 

50 м
• Блокиране на обаждания/Черен списък*: 
Ограничаване на звъненето на телефона при 
конкретни входящи номера

• Дръжка без плъзгане: Равномерна текстура
• До 200 часа в режим на готовност

Звук
• Регулиране на силата на звука на слушалката
• Тонове на звънене на слушалката: 10 
полифонични

• HQ-Sound

Картина/дисплей
• Размер на дисплея: 4,6 см (1,8")
• Тип на дисплея: 1-редова точкова матрица + 1-
редов цифров + икони

• Подсветка: да
• Цвят на подсветката: Бяло

Телефонен секретар
• Време за запис: до 25 минути
• Предварително записани изходящи съобщения 

(OGM)
• Управление на телефонния секретар: от 
базовата станция и слушалката

• Високоговорител на базовата станция
• Индикация за съобщение на основата: LED (мек 
кехлибар)

Капацитет на паметта
• Тел. книжка: 50 имена и номера
• Обем на списъка за повторно набиране: 10 
последни номера

• Записи в регистъра на повикванията: 20 записа
• Телефонен указател, съхраняван в базовата 
станция

Захранване
• Капацитет на батериите: 500 mAh
• Тип батерия: AAA NiMH акумулаторни
• Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V, 

~50/60 Hz
• Консумирана енергия: < 0,75 W

Сигурност
• Шифровано предаване: да

Мрежови характеристики
• Съвместим: GAP

Стойност на SAR
• Слушалки Philips: < 0,1 W/kg

Екологичен дизайн
• Eco+

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Картон
• Брой включени продукти: 1
• Начин на поставяне: Разполагане
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

18,4 x 13,5 x 5,9 см
• Бруто тегло: 0,392 кг
• Нето тегло: 0,316 кг
• Тегло на опаковката: 0,076 кг
• EAN: 48 95185 61127 3
•
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Спецификации
Безжичен телефон с телефонен секретар
25 мин телефонен секретар 1,8" дисплей/ бяла подсветка, Високоговорител в слушалката

* *Тази функция изисква допълнително абониране за услуга „ИД 
на повикващия". Моля, проверете в мрежата на местния ви 
оператор за повече подробности.
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