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Rahat ve kullanışlı

Rahat bir görüşme deneyimi sağlayan kıvrımlı şekil ve doğal HQ Ses üretimi, telefon 
görüşmelerin rahat ve kolay geçmesini sağlar. Büyük, tam grafik ekran ve arka ışıklı tuş 
takımı gibi kullanışlı özellikler iletişim kurmayı daha da kolaylaştırır.

Son derece kullanıșlı
• Karanlık odada hızlı erișim için tuș takımı arka ıșığı
• Büyük, 4,6 cm (1,8") tam grafik ekran
• Rahat görüșme yapmak için kıvrımlı ahize tasarımı
• Arka kapak için kaymaz yüzeyli tutma yeri
• Tek șarjla 16 saate kadar konușma süresi
• Daha fazla gizlilik için sessiz mod
• Arayan Numarayı Gösterme özelliği - arayan kișiyi her zaman görebilmeniz için*

Olağanüstü ses
• HQ Ses: mükemmel ses için yüksek kaliteli ses mühendisliği
• Ses tercihinize uygun MySound profilleri
• Kolayca eller serbest görüșme yapmak için hoparlörlü bağımsız ahize

Çevre dostu ürün
• Düșük radyasyon (ECO ve ECO+ modları) ve güç tüketimi



 4,6 cm (1,8") grafik ekran
Büyük, 4,6 cm (1,8") tam grafik ekran

Kıvrımlı ahize tasarımı

En rahat biçimde görüșme yapmak için 
tasarlanan ahize, yüzünüzün kıvrımına doğal 
uyum sağlar.

ECO+ modlu çevre dostu ürün

Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine 
sahiptir ve çevreye duyarlı olacak șekilde 
üretilmiștir. ECO modu devreye alındığında 
yayılan radyasyon %60'a kadar, telefon șarj 
olurken ise %95'e kadar azalır. ECO+ modu 
devreye alındığında radyasyon sıfıra iner.

HQ Ses

HQ Ses özellikli Philips kablosuz telefonlar: 
DECT telefonlarımızda mükemmel ses netliği 
elde ederken, Hi-Fi ses ürünleri ve yüksek 
kaliteli kulaklık geliștirme alanında onlarca yıla 
dayanan tecrübemizden ve yaptığımız çığır açan 
yeniliklerden güç alıyoruz. Ses kalitesini 
artırmak için var güçleriyle çalıșan ses 
mühendislerimiz ve mimarlarımız yüksek 

kaliteli bileșenlerden dijital ses ișlemeye, hassas 
ses tasarımından ileri seviye testlere ve ince 
ayara kadar her șeyi hesaba katıyor. Sonuçta 
ortaya berrak ve aslına sadık bir ses çıkıyor. Bu 
ses o kadar iyi ve doğal ki hattın diğer ucundaki 
kișiyle yüz yüze konuștuğunuzu sanabilirsiniz.

Kaymaz tutma yeri

Ahizenin arka bölümü, daha iyi ve daha rahat 
bir tutuș için özel bir yüzeyle kaplanmıștır.

Sessiz mod

Evinizin gizliliğine ve huzurlu haline paha 
biçebilir misiniz? Huzur ve sessizliğin keyfini 
çıkarmak için belirlenen "aramaya kapalı" 
sürelerinde zil sesini kapatın.

16 saate kadar konușma süresi

Tek șarjla 16 saate kadar konușma süresi

Arayan Numarayı Gösterme*

Bazen telefonu açmadan önce kimin aradığını 
görmekte fayda vardır. Arayan numarayı 
gösterme özelliği ile hattın diğer ucundaki kișiyi 
her zaman görebilirsiniz.

Ahize hoparlörü

Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini 
artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu 
kulağınıza götürmeden konușabilir, karșı tarafı 
dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüșmeyi 
bașkalarının da duymasını istediğinizde ya da 
aynı anda bașka ișler de yapmak istediğinizde 
çok kullanıșlıdır.

MySound profilleri

Ses algısı özneldir ve herkesin ses tercihi 
farklıdır. MySound, ses tercihinize en uygun ses 
profilini seçmenize imkan tanıyarak her 
konușmaya istediğiniz atmosferi katar: Net - 
seslerin çok daha berrak duyulması için; 
Yumușak - daha yumușak, arkadașça tonlar için; 
Sıcak - seslerin çok daha hoș ve sıcak duyulması 
için.
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Görüntü/Ekran
• Ekran boyutu: 4,6 cm / 1,8"
• Ekran tipi: FSTN - nokta matris
• Arka ıșık: Evet
• Renkli arka ıșık: Beyaz

Hafıza Kapasitesi
• Telefon Defteri: 100 isim ve numara
• Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: Son 20 numara
• Arama kaydı: 50 giriș
• Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Ses
• HQ Ses
• Ses Profili: MySound
• Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
• Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik

Kullanılabilirlik
• Ahizede menü yapısı: Liste Menüsü
• Hoparlör - eller serbest konușun
• Kișiselleștirme: Sessiz mod ve Gece modu
• Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
• Șarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
• Dahili görüșme - birden çok ahize
• Tarih / Saat gösterimi
• Çalar Saat
• Pil șarj göstergesi
• Programlanabilir kısa yol tușları: Tuș 1 ve 2
• Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan 

Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, 
Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar

• Tuș sesi açma/kapama
• Otomatik Kayıt
• Otomatik kapatma
• Tuș takımı kilidi
• Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
• Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
• Tuș sayısı: 20

• Arka ıșıklı tuș takımı: Beyaz
• Baz Ünitesi tușları: Çağrı tușu
• 250 saate kadar bekleme süresi
• Șarj süresi: 8 saat
• Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
• Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
• Aralık: Dıș mekanda <300m; iç mekanda <50m
• Kaymaz tutma yeri: İnce çizgili yüzey
• 16 saate kadar konușma süresi

Güç
• Pil kapasitesi: 550 mAh
• Pil tipi: AAA NiMH Șarj edilebilir
• Șebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz

Güvenlik
• İletim șifreleme: Evet

Ağ Özellikleri
• Uyumlu: GAP

SAR Değeri
• Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım
• Eco+
• Tam ECO Modu (NEMO)

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

18,4 x 13,5 x 8,5 cm
• EAN: 87 12581 66561 6
• Brüt ağırlık: 0,667 kg
• Net ağırlık: 0,556 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Dara ağırlığı: 0,111 kg
• Raf yerleșimi tipi: Döșeme
•
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