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Nyaman dan praktis

Dengan bentuk melengkung untuk kenyamanan bertelepon, dan reproduksi suara alami HQ-
Sound, pembicaraan santai jadi mudah dilakukan. Fitur bermanfaat seperti layar grafis besar 
dan lengkap, serta keypad backlit, membuat Anda lebih mudah untuk tetap berhubungan.

Sangat praktis
• Backlight pada keypad untuk akses cepat bahkan di ruang gelap
• Layar grafis besar 4,6 cm (1,8")
• Desain handset berkontur agar nyaman saat menelepon
• Lapisan belakang bertekstur untuk gagang anti-selip
• Waktu bicara hingga 16 jam untuk sekali isi daya
• Mode hening untuk memberikan privasi
• ID Penelepon – jadi Anda selalu tahu siapa yang menelepon*

Suara luar biasa
• HQ-Sound: rancangan akustik kualitas tinggi untuk suara yang luar biasa
• Handset independen dengan speaker untuk panggilan bebas-genggam
• Profil MySound agar sesuai dengan preferensi suara Anda

Produk ramah lingkungan
• Radiasi rendah (mode ECO dan ECO+) dan konsumsi daya rendah



 Layar grafis 4,6 cm (1,8")
Layar grafis besar 4,6 cm (1,8")

ID Penelepon*

Rasanya lebih baik mengetahui siapa yang 
menelepon sebelum menjawab. ID Penelepon 
kami membuat Anda bisa tahu siapa yang 
menelepon.

Desain handset berkontur

Didesain untuk memberikan kenyamanan 
maksimum saat menelepon, handset terasa 
nyaman di lengkung wajah Anda.

Model ramah lingkungan dengan ECO+

Telepon Philips sangat hemat energi dan 
didesain untuk ramah lingkungan. Saat mode 
ECO diaktifkan, radiasi yang dipancarkan 
berkurang hingga 60%, dan hingga 95% saat 

mengisi daya. Saat mode ECO+ diaktifkan, 
radiasi menjadi nol.

Speakerphone handset

Mode bebas-genggam menggunakan loud 
speaker bawaan untuk memperbesar suara 
penelepon, jadi Anda bisa berbicara dan 
mendengarkan tanpa mendekatkan telepon ke 
telinga. Ini khususnya berguna saat Anda ingin 
mendengarkan telepon bersama orang lain atau 
sambil melakukan hal lain.

HQ-Sound

Telepon tanpa kabel Philips dengan HQ-Sound: 
diciptakan berdasarkan pengalaman puluhan 
tahun dan terobosan inovasi kami dalam 
mengembangkan produk audio Hi-Fi dan 
headphone high-end untuk memberikan suara 
yang sangat jernih di telepon DECT kami. Para 
ahli dan arsitek akustik kami memikirkan segala 
hal berkenaan dengan peningkatan kualitas 
suara – komponen kuailtas tinggi, pemrosesan 
sinyal digital, desain akustik presisi, pengujian 
dan penyetelan tingkat lanjut. Hasilnya adalah 
suara yang bening, jernih, dan autentik. Suara 
yang begitu nikmat dan alami, seperti melihat 
penampil secara langsung.

Backlight pada keypad

Backlight putih lembut memudahkan melihat 
tombol saat cahaya redup atau di malam hari.

Profil MySound

Persepsi suara adalah hal subjektif, dan semua 
orang punya preferensi dengar tersendiri. 
MySound mengutamakan kepribadian dengan 
membuat Anda bisa memilih profil audio yang 
paling sesuai preferensi suara Anda: Jernih – 
untuk membuat suara terdengar lebih jelas dan 
jernih; Lembut – untuk nada bersahabat dan 
lembut; Hangat – untuk membuat suara 
terdengar hangat dan akrab.

Gagang anti-selip

Bagian belakang handset dilapisi tekstur khusus 
agar lebih nyaman dan lebih enak digenggam.
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Gambar/Tampilan
• Ukuran layar: 4,6 cm (1,8")
• Jenis layar: FSTN - dot matrix
• Backlight: Ya
• Warna backlight: Kuning Lembut

Kapasitas Memori
• Buku Telepon: 100 nama dan nomor
• Kapasitas Daftar Panggil Ulang: 20 nomor terakhir
• Entri log panggilan: 50 entri
• Penyimpanan buku telepon di base

Nyaman
• Struktur menu di handset: Daftar Menu
• Speakerphone - berbicara bebas genggam
• Personalisasi: Mode hening
• Indikator kekuatan sinyal: Indikator 3-bar
• Indikator batas baterai: Ikon baterai 3-bar
• Intercom - beberapa handset
• Tampilan Tanggal/Waktu
• Jam Alarm
• Persentase daya baterai
• Hot key dapat diprogram: Tombol 1 dan 2
• Manajemen Panggilan: Panggilan Tunggu*, ID 

Penelepon*, Mikrofon diam, Panggilan Tak 
Terjawab, Panggilan Diterima

• Nada tombol nyala/mati
• Pendaftaran Otomatis
• Putus otomatis
• Kapabilitas multi-base: 1
• Kapabilitas multi-handset: Hingga 4
• Jumlah tombol: 20
• Keypad backlit: Kuning Lembut
• Tombol Base: Tombol Paging
• Waktu siaga hingga 250 jam
• Waktu isi daya: 8 jam
• Panjang kabel telepon: 1,8m
• Panjang kabel: 1,8m
• Produk: Ruangan terbuka <300 m; dalam ruang <50 

m
• Waktu bicara hingga 16 jam
• Kunci keypad
• Gagang anti-selip: Tekstur garis halus

Suara
• HQ-Sound
• Profil Suara: MySound
• Kontrol volume di handset
• Nada dering di handset: 10 Polifonik

Daya
• Kapasitas baterai: 550 mAH
• Jenis baterai: AAA NiMH Dapat diisi ulang
• Stopkontak: AC 100-240V ~50/60Hz
• Konsumsi Daya: < 0,7 W

Keamanan
• Enkripsi transmisi: Ya

Fitur Jaringan
• Kompatibel: GAP

Nilai SAR
• Handset Philips: <0,1 W/kg

Ramah lingkungan
• ECO+
• Mode ECO Penuh (NEMO)

Dimensi kemasan
• Jenis penempatan di rak: Dummy
• Ukuran kemasan (L x T x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
• EAN: 87 12581 66555 5
• Berat kotor: 0,407 kg
• Berat bersih: 0,322 kg
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Jenis kemasan: Dummy
• Berat tara: 0,085 kg
•
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