
 

 

Philips
Bezdrôtový telefón so 
záznamníkom

25 min. záznamník
1,8" displej/s bielym podsvietením
Slúchadlo s hlasitým odposluchom

D2351B
Vychutnajte si výhľad

Bezdrôtový telefón Philips D235 prináša vysokokvalitný zvuk a veľký jasný displej 
v elegantnom a ergonomickom dizajne. Užívajte si inteligentné súkromné režimy, skvelé 
pohodlie a praktický zabudovaný odkazovač – a to všetko jednoducho bez použitia rúk.

Pekný a jednoduchý
• Ľahko čitateľný 4,6 cm (1,8") displej s bielym podsvietením
• Samostatné slúchadlo s reproduktorom na jednoduché hovory bez použitia rúk
• Až 25-minútové odkazy na záznamníku
• Textúrovaný zadný kryt pre protišmykové uchopenie
• Až 16 hodín hovoru na jedno nabitie
• Programovateľné klávesové skratky na rýchle vytáčanie
• Nastavenia ochrany súkromia: odmietanie hovorov a blokovanie hovorov
• Identifikácia volajúceho – vždy viete, kto volá*

Krištáľovo čistý zvuk
• Parametrický ekvalizér zaručí čistý a jasný zvuk
• Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti
• Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre špičkovú kvalitu hlasu

Ekologický výrobok
• Nulový výdaj energie po aktivácii režimu ECO+



 4,6 cm (1,8") displej
Ľahko čitateľný 4,6 cm (1,8") displej s bielym 
podsvietením

Pokročilé testovanie zvuku
Kvalitu zvuku našich telefónov DECT 
testujeme rovnakým spôsobom, ako 
výrobcovia špičkových slúchadiel. Pomocou 
moderného simulátora ucha vieme presne 
simulovať spôsob, akým ľudia v skutočnosti 
počujú zvuk. Vďaka tomu naši akustickí 
inžinieri dokážu zmerať a presne doladiť 
niektoré charakteristiky, ako napríklad 
frekvenčnú odozvu, skreslenie alebo celkové 
sluchové vnímanie, a vytvoriť tak dokonalú 
reprodukciu hlasu.

Identifikácia volajúceho*

Niekedy môže byť vhodné vedieť, kto volá, 
ešte pred tým, ako zdvihnete. A naša funkcia 
identifikácie volajúceho vám pomôže zistiť, kto 
je na druhej strane linky.

Slúchadlo s hlasitým odposluchom

Režim bez použitia rúk využíva vstavaný 
reproduktor hlasného odposluchu, ktorý 
zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní 
hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, aby 
ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi 
užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať 

s druhými alebo jednoducho vykonávať viac 
vecí naraz.

Protišmykové uchopenie

Zadná strana slúchadla má špeciálnu 
textúrovanú úpravu na zvýšenie pohodlia a 
lepšie uchopenie.

Optimalizované umiestnenie antény

Optimalizované umiestnenie antény v našich 
telefónoch zaistí silný a stabilný príjem – 
dokonca aj v tých častiach domu, kde je 
bezdrôtový príjem väčšinou slabý. Teraz 
môžete prijať hovor kdekoľvek v domácnosti a 
vychutnať si dlhý a ničím nerušený rozhovor a 
súčasne sa pritom voľne pohybovať.

Parametrický ekvalizér

Naše telefóny využívajú na spracovanie 
digitálneho zvuku technológiu parametrického 
ekvalizéra, pomocou ktorej jemne vylaďujú 
zvukovú odozvu na ideálnu lineárnu krivku 

frekvenčnej odozvy, vďaka čomu je výsledný 
zvuk pri každom rozhovore čistý a jasný.

Programovateľné klávesové skratky

Zavolať ľuďom, na ktorých vám najviac záleží, 
ešte nikdy nebolo také jednoduché. Vďaka 
funkcii vytočenia čísla jediným dotykom už 
nikdy nebudete musieť hľadať ich telefónne 
čísla. Môžete naprogramovať až 2 tlačidlá na 
okamžité vytočenie kontaktu.

Až 16 hodín hovoru

Až 16 hodín hovoru na jedno nabitie

Až 25 min. nahrávania

Až 25-minútové odkazy na záznamníku
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Hlavné prvky
Bezdrôtový telefón so záznamníkom
25 min. záznamník 1,8" displej/s bielym podsvietením, Slúchadlo s hlasitým odposluchom
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Vybavenie a vlastnosti
• Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
• Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
• Blokovanie hovorov: Telefón môžete nastaviť tak, 

aby nebolo možné uskutočniť hovory na určité 
čísla

• Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
• Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 

paličkami
• Domáci telefón – viac slúchadiel: áno
• Zobrazenie dátumu a času: áno
• Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
• Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia 

volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané 
hovory, Prijaté hovory, Uskutočnené hovory

• Uzamknutie klávesnice: áno
• Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
• Automatické zloženie: áno
• Viaceré slúchadlá: Až 4
• Počet tlačidiel: 20
• Tlačidlá základne: Kláves stránkovania, Ovlád. 

hlasitosti, Klávesy odkazovača
• Až 16 hodín hovoru: áno
• Čas nabíjania: 8 hodín: áno
• Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
• Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
• Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; 

interiér < 50 m
• Blokovanie volajúcich/Čierna listina*: Telefón 

môžete nastaviť tak, aby nezvonil pri volaniach z 
určitých čísel

• Protišmykové uchopenie: Rovnomerná textúra
• Až 200 hodín v pohotovostnom režime: áno

Zvuk
• Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
• Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických
• HQ-Sound: áno

Obraz/Displej
• Veľkosť displeja: 4,6 cm/1,8"
• Typ displeja: 1-riadkový s matricou bodov + 1-

riadkový numerický + ikony

• Podsvietenie: áno: áno
• Farba podsvietenia: Biela

Odkazovač
• Kapacita času nahrávania: až do 25 minút
• Vopred nahratá správa záznamníka: áno
• Ovládanie záznamníka: zo základne aj slúchadla
• Reproduktor na základni: áno
• Počítadlo správ na základni: LED (jemná jantárová)

Kapacita pamäte
• Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
• Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 posledných čísel
• Záznamy hovorov: 20 záznamov
• Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

Príkon
• Kapacita batérií: 500 mAh
• Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
• Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
• Spotreba energie: < 0,75 W

Bezpečnosť
• Šifrovaný prenos: áno: áno

Vlastnosti siete
• Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR
• Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Ekologický dizajn
• Eco+: áno

Rozmery balenia
• Typ balenia: Lepenka
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ policového umiestnenia: Položenie
• Rozmery balenia (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
• Hmotnosť brutto: 0,392 kg
• Hmotnosť netto: 0,316 kg
• Hmotnosť obalu: 0,076 kg
• EAN: 48 95185 61127 3
•
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Technické údaje
Bezdrôtový telefón so záznamníkom
25 min. záznamník 1,8" displej/s bielym podsvietením, Slúchadlo s hlasitým odposluchom

* *Táto funkcia vyžaduje dodatočné predplatenie služby Identifikácia 
volajúceho. Bližšie informácie získate u svojho miestneho sieťového 
operátora.

http://www.philips.com

