
 

 

Philips
Langaton puhelin

D400
1,8 tuuman näyttö, keltainen 
taustavalo
Kaiutinpuhelin
2 luuria

D4002W
Miellyttävä ja kätevä

Käyttömukavuutta lisäävä kaareva muoto ja HQ-äänen luonnollinen äänentoisto tuovat 

puhelinkeskusteluihin rentoutta ja vaivattomuutta. Yhteydenpito on entistä helpompaa hyödyllisten 

ominaisuuksien (kuten suuren täysgrafiikkanäytön ja taustavalaistun näppäimistön) ansiosta.

Näppärä käyttää
• Näppäimistön taustavalon ansiosta nopea käyttää pimeässäkin huoneessa
• Suuri, 4,6 cm:n (1,8") täysgrafiikkanäyttö
• Erityismuotoiltu luuri lisää käyttömukavuutta
• Luistamaton kuviollinen takakansi
• Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
• Hiljainen tila lisää yksityisyyttä
• Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa*

Erinomainen äänenlaatu
• HQ-ääni: laadukas äänisuunnittelu takaa upean äänentoiston
• Omat ääniprofiilit voi muokata mieleisiksi
• Vapaasti seisovan luurin kaiuttimen ansiosta handsfree-puhelut hoituvat vaivatta

Ympäristöystävällinen tuote
• Matala säteily (ECO- ja ECO+ -tilat) ja virrankulutus



 4,6 cm:n (1,8") graafinen näyttö
Suuri, 4,6 cm:n (1,8") täysgrafiikkanäyttö

Erityismuotoiltu luuri

Erityismuotoiltu luuri mukailee kasvojesi kaarta 
ja lisää käyttömukavuutta.

Ympäristöystävällinen malli, jossa ECO+

Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne 
on suunniteltu ympäristöä huomioiden. 
Puhelimen lähettämä säteily vähenee ECO-
tilassa jopa 60 prosenttia ja lataustilassa jopa 95 
prosenttia. ECO+ -tilan käyttöönotto vähentää 
säteilyn nollaan.

HQ-Sound

Philipsin langattomien puhelinten HQ-ääni: 
vuosikymmenien vankka kokemus hifi-
äänilaitteiden ja huippuluokan kuulokkeiden 
kehitystyöstä ja lukuisia innovaatioita, minkä 
ansiosta DECT-puhelimien äänentoisto on 
erinomainen. Äänenlaadun parantamisessa 

akustiikkasuunnittelijamme ovat huomioineet 
kaiken – laadukkaat komponentit, digitaalisen 
signaalinkäsittelyn, tarkan akustisen muotoilun, 
edistyksellisen testauksen ja hienovirityksen. 
Tuloksena on kirkas, selkeä ja aito ääni. Ääni on 
niin loistava ja luonnollinen, että se tuntuu 
tulevan aivan vierestä.

Luistamaton pinta

Luurin taustapuoli on kohokuvioitu 
käyttömukavuuden ja pitävän otteen 
parantamiseksi.

Hiljainen tila

Arvostatko yksityisyyttäsi ja hiljaisuutta 
kotona? Soittoäänet on helppo poistaa 
käytöstä määritetyille ajanjaksoille – ja voit 
nautti kotisi rauhasta.

Jopa 16 tuntia puheaikaa

Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella

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.

Näppäimistön taustavalo

Keltaisen taustavalon ansiosta näppäimet 
näkyvät hyvin pimeässä ja yöllä.
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Kuva/näyttö
• Näytön koko: 4,6 cm / 1,8"
• Näyttötyyppi: FSTN, matriisi
• Taustavalo: kyllä
• Taustaväri: Pehmeä keltainen

Muistikapasiteetti
• Puhelinmuistio: 100 nimeä ja numeroa
• Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 20 

viimeisintä numeroa
• Soittajaluettelo: 50 merkintää
• Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

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

Käyttömukavuus
• Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
• Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
• Mukauttaminen: Hiljainen tila ja yötila
• Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen 

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

tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat 
puhelut, Vastaanotetut puhelut

• Näppäinäänet käytössä/pois
• Automaattinen rekisteröinti
• Puhelun automaattinen lopettaminen
• Näppäimistölukko
• Monen tukiaseman mahdollisuus: 1

• Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
• Painikkeiden määrä: 20
• Taustavalaistu näppäimistö: Pehmeä keltainen
• Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
• Jopa 250 tuntia valmiusaikaa
• Latausaika: 8 tuntia
• Linjajohdon pituus: 1,8 m
• Virtajohdon pituus: 1,8 m
• Mallisto: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m
• Luistamaton pinta: Liituraitapinnoitus
• Jopa 16 tuntia puheaikaa

Virta
• Akun kapasiteetti: 550 mAh
• Akun/pariston tyyppi: Ladattava AAA NiMH
• Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz

Turvallisuus
• Lähetyksen salaus: kyllä

Verkko-ominaisuudet
• Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo
• Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu
• Eco+
• Täydellinen ECO-tila (NEMO)

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
• EAN: 87 12581 67321 5
• Kokonaispaino: 0,724 kg
• Nettopaino: 0,612 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,112 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Makaava
•
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