
 

 

Philips
Prídavné slúchadlo pre 
bezdrôtový telefón

D405
1,8" displej/s bielym podsvietením
Hlasitý odposluch

D4050W
Praktický a pohodlný

Vďaka zakrivenému tvaru umožňujúcemu pohodlné volanie a prirodzenej reprodukcii hlasu s 

technológiou HQ-Sound budú príjemné konverzácie hračkou. Pomocou praktických funkcií, napríklad 

veľkého, plne grafického displeja a podsvietenej klávesnice, budete môcť ešte ľahšie zostať v kontakte 

s blízkymi.

Také pohodlné, ako má byť
• Podsvietenie klávesnice umožňuje rýchly prístup aj v tmavej miestnosti
• Veľký 4,6 cm (1,8") plne grafický displej
• Tvarovaná konštrukcia slúchadla pre pohodlné hovory
• Textúrovaný zadný kryt pre protišmykové uchopenie
• Až 16 hodín hovoru na jedno nabitie
• Tichý režim pre ničím nerušené súkromie
• Identifikácia volajúceho – vždy viete, kto volá*

Výnimočný zvuk
• HQ-Sound: zvuková technika vysokej kvality prináša vynikajúci zvuk
• Profily MySound, ktoré splnia vaše zvukové preferencie
• Samostatné slúchadlo s reproduktorom na jednoduché hovory bez použitia rúk

Ekologický výrobok
• Nízka úroveň vyžarovania (režimy ECO a ECO+) a spotreba energie



 4,6 cm (1,8") grafický displej
Veľký 4,6 cm (1,8") plne grafický displej

Tvarovaná konštrukcia slúchadla

Slúchadlo je navrhnuté pre maximálne 
pohodlie počas hovorov, preto je 
prispôsobené prirodzenej krivke tváre.

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.

HQ-Sound

Bezdrôtové telefóny Philips s technológiou 
HQ-Sound: Staviame na desaťročiach 
skúseností a prelomových inovácií, vďaka 
ktorým vyvíjame zvukové produkty triedy Hi-Fi 
a špičkové slúchadlá, takže naše telefóny DECT 
poskytujú vynikajúcu čistotu hlasu. V oblasti 

zlepšovania kvality zvuku mysleli naši zvukoví 
technici a architekti skutočne na všetko – 
komponenty vysokej kvality, digitálne 
spracovanie signálu, rozsiahle testovanie a 
jemné dolaďovanie. Výsledný zvuk je detailný, 
jemný a autentický. Zvuk je taký kvalitný a 
prirodzený, že máte pocit, ako by ste boli 
osobne na mieste.

Protišmykové uchopenie

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

Tichý režim

Záleží vám na súkromí a tichu vo vašej 
domácnosti? Jednoducho vypnite zvonenie 
počas voľného času a vychutnajte si ničím 
nerušené ticho.

Až 16 hodín hovoru

Až 16 hodín hovoru na jedno nabitie

Ekologický model s režimom ECO+

Telefóny značky Philips sú energeticky úsporné 
a navrhnuté s ohľadom na životné prostredie. 
Keď je aktivovaný režim ECO, hodnota 
vyžarovania je znížená až o 60 % a pri nabíjaní 
telefónu až o 95 %. Pri aktivácii režimu ECO+ 
klesá hodnota vyžarovania až na nulu.

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.

Podsvietenie klávesnice

Jemné jantárové podsvietenie zvyšuje 
čitateľnosť tlačidiel pri slabom svetle a v noci.
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Obraz/Displej
• Veľkosť displeja: 4,6 cm/1,8"
• Typ displeja: FSTN – bodová matica
• Podsvietenie: áno: áno
• Farba podsvietenia: Biela

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

Vybavenie a vlastnosti
• Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
• Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
• Prispôsobenie: Tichý režim a nočný režim
• 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
• Hodiny s budíkom: áno
• Indikátor stavu batérie: áno
• Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
• Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia 

volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané 
hovory, Prijaté hovory

• Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
• Automatická registrácia: áno
• Automatické zloženie: áno
• Schopnosť použiť viacero základní: 1
• Viaceré slúchadlá: Až 4
• Počet tlačidiel: 20
• Podsvietená klávesnica: Biela
• Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
• Uzamknutie klávesnice: áno
• Až 250 hodín pohotovostného stavu: 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

• Až 16 hodín hovoru: áno
• Protišmykové uchopenie: Textúra s tenkými 

pásikmi

Kapacita pamäte
• Telefónny zoznam: 100 mien a čísel
• Kapacita zozn. opät. vyt.: 20 posledných čísel
• Záznamy hovorov: 50 záznamov
• Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

Príkon
• Kapacita batérií: 550 mAh
• Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
• Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
• Spotreba energie: < 0,7 W

Bezpečnosť
• Šifrovaný prenos: áno: áno

Vlastnosti siete
• Kompatibilný: GAP

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

Ekologický dizajn
• Eco+: áno
• Režim Full ECO (NEMO): áno

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 18,4 x 10,7 x 5,9 cm
• EAN: 87 12581 66575 3
• Hmotnosť brutto: 0,382 kg
• Hmotnosť netto: 0,31 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,072 kg
•
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