
 

 

Philips
Terminal adicional para 
telefone sem fios

D405
Visor de 1,8"/retroiluminação 
branca
Alta voz

D4050W
Confortável e prático

Com um formato curvo para conforto durante as chamadas e com a reprodução natural de voz do 

HQ-Sound, as conversas descontraídas não requerem qualquer esforço. Funcionalidades úteis como 

um visor grande totalmente gráfico e um teclado retroiluminado permitem-lhe manter o contacto de 

uma forma ainda mais fácil.

Com a comodidade perfeita
• Retroiluminação do teclado para um acesso rápido mesmo em divisões sem luz
• Visor grande totalmente gráfico de 4,6 cm (1,8")
• Design contornado do telefone para conforto durante as chamadas
• Parte posterior texturizada antideslizante
• Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento
• Modo silencioso para maior privacidade
• Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar*

Som excepcional
• HQ-Sound: engenharia acústica de alta qualidade para um som excepcional
• Perfis MySound para satisfazer as suas preferências de som
• Telefone com suporte livre com um altifalante para chamadas fáceis em mãos livres

Produto ecológico
• Radiação (modos ECO e ECO+) e consumo de energia reduzidos



 Visor gráfico de 4,6 cm (1,8")
Visor grande totalmente gráfico de 4,6 cm 
(1,8")

Design contornado do telefone

Concebido para o conforto máximo durante as 
chamadas, o telefone adapta-se naturalmente 
aos contornos do seu rosto.

Alta voz no terminal

O modo mãos livres utiliza um altifalante 
incorporado para amplificar a voz do 
interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir 
durante uma chamada sem segurar o telefone 
junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se 
pretender partilhar a chamada com outras 
pessoas ou simplesmente ocupar-se com 
outras tarefas em simultâneo.

HQ-Sound

Telefones sem fios Philips com HQ-Sound: 
baseados em décadas de experiência e 
inovações revolucionárias no desenvolvimento 
de produtos áudio Hi-Fi e auscultadores topo 
de gama para proporcionar uma nitidez de voz 

excelente nos nossos telefones DECT. No que 
diz respeito à melhoria da qualidade do som, 
os nossos técnicos acústicos e engenheiros 
pensaram em tudo – componentes de alta 
qualidade, processamento do sinal digital, 
design acústico preciso, testes avançados e 
sintonia fina. O resultado é um som nítido, 
claro e autêntico. Som tão bom e natural, que 
é quase como estar presente pessoalmente.

Pega antideslizante

A parte posterior do telefone é terminada com 
uma textura especial para um conforto 
adicional e para lhe permitir segurar o telefone 
mais facilmente.

Modo silencioso

Valoriza a sua privacidade e a tranquilidade em 
casa? Desactive facilmente o toque do telefone 
para períodos "sem chamadas" para desfrutar 
de um pouco de paz e sossego.

Até 16 horas de tempo de conversação

Até 16 horas de tempo de conversação num 
único carregamento

Modelo ecológico com ECO+

Os telefones Philips têm um consumo eficiente 
de energia e foram concebidos para 
respeitarem o ambiente. Quando o modo Eco 
é activado, a radiação emitida é reduzida em 
até 60% e em até 95% quando o telefone está 
a carregar. Com a activação do modo ECO+, a 
radiação é reduzida a zero.

Identificação do autor da chamada*

Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes 
de atender a chamada. E a nossa função de ID 
do autor da chamada permite-lhe saber quem 
está do outro lado da linha.

Retroiluminação do teclado

A retroiluminação âmbar suave melhora a 
visibilidade das teclas em condições de baixa 
luminosidade e à noite.
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Imagem/visualização
• Tamanho do visor: 4,6 cm (1,8")
• Tipo de visor: FSTN - matriz de pontos
• Retroiluminação: sim
• Cor da retroiluminação: Branco

Som
• HQ-Sound
• Perfil de som: MySound
• Controlo do volume no telefone
• Toques no telefone: 10 polifónicos

Funcionalidades
• Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu 

de lista
• Alta voz - fale com as mãos livres
• Personalização: Modo silencioso e modo nocturno
• Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
• Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 

barras
• Chamadas internas - vários terminais do telefone
• Apresentação da data / hora
• Despertador
• Indicação para carregar a bateria
• Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
• Gestão de chamadas: Chamada em espera*, 

Identificação do autor da chamada*, Microfone 
sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas 
recebidas

• Ligar/desligar o tom das teclas
• Registo automático
• Desligar automático
• Capacidade multibases: 1
• Capacidade para vários terminais: Até 4
• Número de teclas: 20
• Teclado retroiluminado: Branco
• Teclas da estação de base: Tecla de pager
• Bloqueio do teclado numérico
• Até 250 horas em modo de espera
• Tempo de carregamento: 8 horas
• Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

• Alcance: Em áreas abertas <300 m; em interiores 
<50 m

• Até 16 horas de tempo de conversação
• Pega antideslizante: Textura com riscos

Capacidade de memória
• Lista de contactos: 100 nomes e números
• Capacidade de lista de remarcação: 20 últimos 

números
• Entradas do registo de chamadas: 50 entradas
• Agenda guardada na base

Alimentação
• Capacidade da bateria: 550 mAh
• Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
• Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo de energia: < 0,7 W

Segurança
• Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede
• Compatível: GAP

Valor SAR
• Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico
• Eco+
• Modo ECO total (NEMO)

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

18,4 x 10,7 x 5,9 cm
• EAN: 87 12581 66575 3
• Peso bruto: 0,382 kg
• Peso líquido: 0,31 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tara: 0,072 kg
•
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