
 

 

Philips
Vezeték nélküli telefon

4,6 cm-es kijelző, fehér háttérvil.

Kihangosítható kézibeszélő

D4501B
Intelligens elegancia

Ez a modern formával és minőségi kivitellel büszkélkedő, páratlanul fényes vezeték nélküli 
telefon nagy, „fordított” kijelzővel, fémmel bevont gombokkal és kristálytiszta hangzással 
rendelkezik. A tökéletes stílus és funkciók teszik ideális társsá a kapcsolattartás terén.

Ideális kényelem
• Nagy kontrasztú, 4,6 cm-es (1,8"-es), fekete alapon fehér grafikus kijelző
• Billentyűzet-háttérvilágítás a gyors működtetéshez, még sötét szobában is
• A kétmezős bejegyzések használatával egy partnerhez 2 telefonszám rendelhető
• Adatbiztonsági beállítások: híváskorlátozás, csendes üzemmód, hívásletiltás
• Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel
• Hívóazonosító – így mindig tudja, hogy ki hívja Önt*

Kivételes hangzás
• HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangminőség érdekében
• Az Ön hangbeállításainak megfelelő MySound profilok
• Szabadon álló kézibeszélő, hangszóróval az egyszerűen kihangosítható hívásokhoz

Környezettudatos termék
• Alacsony sugárzás és energiafelhasználás



 Hívóazonosító*

Néha jó tudni még a hívás fogadása előtt, hogy 
ki a hívó fél. A Hívóazonosító funkció 
segítségével megtekintheti, hogy ki van a vonal 
másik végén.

Környezettudatos termék

A Philips telefonok energiatakarékosak, és 
tervezésük során fontos szempont volt a 
környezet megóvása.

Kihangosítható kézibeszélő

A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró 
segítségével erősíti fel a hívó hangját, így 
telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez 
szorítania. Ez a funkció leginkább 
konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy 
több párhuzamos feladat végzése esetén.

HQ-Sound

Philips vezeték nélküli telefonok HQ-Sound 
technológiával: a Hi-Fi audiotermékek és 
csúcskategóriás fejhallgatók terén szerzett 
több évtizedes fejlesztési tapasztalataink, és 
úttörő jelentőségű innovációink révén a DECT 
telefonjaink kiváló hangtisztaságot kínálnak. A 
hangminőség javítása terén akusztikai 
mérnökeink és terméktervezőink mindenre 
gondoltak – kiváló minőségű alkatrészek, 
digitális jelfeldolgozás, precíz akusztikai 
tervezés, fejlett tesztelés és finomhangolás. Az 
eredmény az éles, tiszta és élethű hang. A hang, 
amely annyira jó és természetes, hogy 
majdnem olyan hatást kelt, mintha személyesen 
jelen lenne a beszélgetőpartnere.

Többféle adatvédelmi beállítás

A feketelista korlátozza a megadott 
telefonszámokról vagy bizonyos számokkal 
kezdődő telefonszámokról érkező hívásokat, 
hogy távolt tartsa Önt a kéretlen 
telefonhívásoktól. 4 számsort tilthat le. 
Mindegyik számsor 1-24 számjegyből állhat. 
Olyan bejövő hívás esetén, amelyik ezen 
számok egyikével kezdődik, vagy a 4 hívószám 
egyikével pontosan megegyezik, a telefon nem 
fog csengeni. Csendes üzemmóddal letilthatja a 
csengőhangokat bizonyos időszakokra, hogy 
élvezhesse a csendet és a nyugalmat. A 
Híváskorlátozás funkciónak köszönhetően 
adott telefonszámok vagy bizonyos 
számjegyekkel kezdődő telefonszámok 

letiltásával elkerülheti, hogy azok magas 
telefonszámlát okozzanak.

MySound profilok

A hangérzékelés szubjektív, mindenkinek 
vannak saját kedvelt beállításai. A MySound 
minden beszélgetést személyessé tesz azáltal, 
hogy Ön kiválaszthatja az igényeinek leginkább 
megfelelő hangprofilt: Tiszta – a beszéd 
élesebben és tisztábban hallható; Lágy – 
barátságos, lágyabb hangok; Meleg – a beszéd 
barátságos és meleg tónusban hallható.

Két mezős telefonkönyv-bejegyzések

Napjainkban a legtöbb embernek több 
kapcsolattartási száma van. A partnerlista 
egyszerűbbé teszi telefonos partnereinek 
kezelését. Egyszerűen elmenthet két 
telefonszámot a három különböző névmező 
(otthoni, munkahelyi vagy mobil) alá.

Akár 16 órányi beszélgetési idő

Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen 
feltöltéssel
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Kényelem
• Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
• Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
• Testreszabás: Halk üzemmód
• Híváskorlátozás: Bizonyos kimenő hívások 

korlátozása a telefonról
• Hívóblokkolás/Tiltólista*: A telefon csengésének 

korlátozása meghatározott bejövő hívások esetén
• Jelerősség-indikátor: 3-sávos indikátor
• Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávos 

akkumulátorikon
• Dátum / idő kijelzése
• Ébresztőóra
• Eseményjelző fény a kézibeszélőn
• Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
• Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, 

Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott 
hívások, Hívott számok

• Billentyűzár
• Billentyűhang be/ki
• Automatikus regisztrálás
• Automatikus vonalbontás
• Több kézibeszélős képesség: Max. 4
• Gombok száma: 20
• Billentyűzet háttérvilágítással: Halvány 

borostyánsárga
• Megvilágított billentyűzet
• Tárcsázási számjegy nagyítása
• Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
• Akár 16 órányi beszélgetési idő
• Akár 250 órányi készenléti idő
• Töltési idő: 8 óra
• Vezeték hossza: 1,8 m
• Hálózati kábel hossza: 1,8 m
• Hatótávolság: Nyílt terület <300 m; beltér <50 m
• Esemény értesítések: nem fogadott hívások 

esetében
• Csúszásmentes markolat: Hajszálcsíkos bevonat

Hangzás
• Hangprofil: MySound
• Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
• Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
• HQ-Sound

Kép/Kijelző
• Kijelző mérete: 4,6 cm/1,8"
• Kijelző típusa: Fordított pontmátrix
• Háttérvilágítás: Igen
• Háttérfény színe: fehér

Memória kapacitás
• Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
• Újratárcsázási lista kapacitása: 20 utolsó szám
• Hívásnapló bejegyzések: 50 bejegyzés
• Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken
• Többmezős telefonkönyv-bejegyzések: akár 2 szám

Energiaellátás
• Akkumulátorkapacitás: 550 mAh
• Akkumulátor típusa: AAA NiMH akkumulátor
• Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
• Energiafogyasztás: < 0,7 W

Biztonság
• Kódolt átvitel: Igen

Hálózati jellemzők
• Kompatibilis: GAP

SAR érték
• Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

Ökodizájn
• EcoMode: automatikus és manuális
• Eco+

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Karton
• Tartozékok száma: 1
• Polcra helyezési mód: Fektetve
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

18,5 x 13,6 x 6 cm
• Bruttó tömeg: 0,3946 kg
• Nettó tömeg: 0,3156 kg
• Táratömeg: 0,079 kg
• EAN: 48 95185 60363 6
•
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Műszaki adatok
Vezeték nélküli telefon
4,6 cm-es kijelző, fehér háttérvil. Kihangosítható kézibeszélő

* *A funkció használatához szükség van a Hívóazonosító szolgáltatásra 
való további előfizetés meglétére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
helyi hálózati szolgáltatójával.

http://www.philips.com

