
 

 

Philips
Telefon bezprzewodowy

Wyświetl. 4,6 cm, białe podśw.

Telefon głośnomówiący

D4501B
Inteligentne i eleganckie 

urządzenie
Ten wyjątkowo smukły telefon bezprzewodowy cechuje się nowoczesnym wzornictwem i najwyższej 

jakości wykończeniem. Jest wyposażony w duży wyświetlacz o odwrotnym układzie kolorów i 

metalizowane przyciski, a także zapewnia krystalicznie czysty dźwięk. Doskonały styl i funkcjonalność 

sprawiają, że to idealny towarzysz do łączenia się z bliskimi.

Wygodna obsługa — tak, jak być powinno
• Wyświetlacz graficzny 4,6 cm (1,8") o wysokim poziomie kontrastu z białymi znakami na 

czarnym tle
• Podświetlana klawiatura umożliwiająca szybki dostęp do przycisków nawet w ciemnym 

pomieszczeniu
• Dwa pola umożliwiają przypisanie dwóch numerów do jednego kontaktu
• Ustawienia prywatności: blokada dzwoniących, tryb ciszy, blokowanie połączeń
• Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu
• Identyfikacja numeru — dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kto dzwoni*

Wyjątkowy dźwięk
• Dźwięk HQ — wysokie parametry akustyczne zapewniające doskonałą jakość dźwięku
• Profile MySound pozwalające dopasować dźwięk do swoich upodobań
• Wolnostojąca słuchawka z głośnikiem umożliwia prowadzenie rozmów w trybie 

głośnomówiącym



 Identyfikacja numeru*

Czasem dobrze jest wiedzieć, kto dzwoni, 
przed odebraniem telefonu. Funkcja 
identyfikacji numeru umożliwia sprawdzenie, 
kto jest na linii.

Produkt opracowany z troską o 
środowisko

Telefony firmy Philips to urządzenia 
oszczędzające energię i zaprojektowane z 
myślą o środowisku.

Telefon głośnomówiący

W trybie głośnomówiącym wbudowany 
głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co 
umożliwia prowadzenie konwersacji bez 
przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to 
szczególnie przydatne, jeśli chce się prowadzić 
rozmowę w szerszym gronie lub po prostu 
wykonywać w tym czasie inne czynności.

Dźwięk HQ

Telefony bezprzewodowe firmy Philips z 
dźwiękiem HQ — niezwykle wyraźne 
brzmienie głosu w telefonach DECT to owoc 
wieloletniego doświadczenia naszej firmy w 
dziedzinie sprzętu Hi-Fi i wysokiej klasy 
telefonów oraz stworzonych przez nas 
innowacji. Nasi inżynierowie akustycy i 
architekci pomyśleli o wszystkim, jeśli chodzi o 
ulepszenie jakości dźwięku — stąd wysoka 
jakość komponentów, cyfrowe przetwarzanie 
sygnału, precyzyjna konstrukcja akustyczna 
oraz zaawansowane testowanie i dostrajanie 
produktów. W rezultacie dźwięk jest 
wyrazisty, czysty i brzmi naturalnie. Tak 
wysoka jakość dźwięku sprawia, że wydaje się, 
jakby rozmówca był tuż obok.

Dużo ustawień prywatności

Funkcja czarnej listy chroni przed 
otrzymywaniem niechcianych połączeń od 
określonych numerów lub od numerów 
zaczynających się od określonych cyfr. Można 
zablokować 4 grupy numerów. Każda z tych 
grup może zawierać od 1 do 24 cyfr. Telefon 
nie zadzwoni w przypadku połączenia 
przychodzącego od numeru zaczynającego się 
od jednej z tych kombinacji cyfr lub jednego z 
4 określonych numerów. Dzięki trybowi ciszy 
można wyłączyć dzwonki na określony czas, 
aby cieszyć się ciszą i spokojem. Z kolei funkcja 
blokowania połączeń pozwala uniknąć 
niespodzianek związanych z wysokimi 
rachunkami, blokując połączenia z konkretnymi 

numerami zaczynającymi się od określonych 
cyfr.

Profile MySound

Percepcja dźwięku jest subiektywna i każdy 
człowiek ma swoje upodobania w tym zakresie. 
Funkcja MySound pozwala spersonalizować 
dźwięk podczas każdej rozmowy dzięki 
możliwości wyboru odpowiedniego dla siebie 
profilu: Wyraźny — głos bardziej wyrazisty i 
czystszy; Łagodny — głos brzmiący przyjaźnie i 
delikatnie; Ciepły — głos brzmiący serdecznie i 
ciepło.

Dwa pola przy wpisach w książce 
telefonicznej

Obecnie większość osób ma wiele numerów 
kontaktowych. Nasza lista kontaktów ułatwia 
zarządzanie kontaktami zapisanymi w telefonie. 
Dla każdego można zapisać dwa numery 
telefonów, wybierając spośród trzech 
oznaczeń — numer domowy, służbowy lub 
komórkowy.

Czas rozmów do 16 godzin

Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu
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Udogodnienia
• Struktura menu w słuchawce: Menu listy
• Telefon głośnomówiący
• Personalizacja: Tryb ciszy
• Blokowanie połączeń: Zablokowanie możliwości 

wykonywania określonych połączeń wychodzących
• Blokowanie dzwoniących/czarna lista*: Blokowanie 

dzwonienia w przypadku połączeń przychodzących 
od określonych numerów

• Wskaźnik siły sygnału: Wskaźnik złożony z 3 
kresek

• Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: 
Ikona akumulatora złożona z 3 kresek

• Wyświetlanie daty/godziny
• Budzik
• Wskaźnik stanu na urządzeniu
• Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2
• Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, 

Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, 
Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane, 
Wybierane numery

• Blokada klawiatury
• Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
• Automatyczna rejestracja
• Automatyczne rozłączanie
• Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4
• Liczba przycisków: 20
• Podświetlenie klawiatury: Delikatny bursztyn
• Podświetlana klawiatura
• Powiększenie cyfr podczas wybierania
• Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
• Czas rozmów do 16 godz.
• Czas gotowości do 250 godz.
• Czas ładowania: 8 godz.
• Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
• Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
• Seria: Otwarta przestrzeń < 300 m; w 

pomieszczeniu < 50 m
• Powiadomienia o zdarzeniach: W przypadku 

połączeń nieodebranych
• Antypoślizgowy uchwyt: Prążkowana faktura

Dźwięk
• Profile dźwiękowe: MySound
• Sterowanie głośnością w słuchawce
• Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych
• Dźwięk HQ

Obraz/wyświetlacz
• Rozmiar wyświetlacza: 4,6 cm (1,8")
• Typ wyświetlacza: Matryca punktowa (odwrócone 

kolory)
• Podświetlenie: tak
• Kolor podświetlenia: Biały

Pojemność pamięci
• Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów 

telefonów
• Pojemność listy ponownego wybierania: 20 

ostatnich numerów
• Pozycje rejestru połączeń: 50 pozycji
• Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej
• Dodawanie wielu numerów do wpisów w książce 

telefonicznej: do 2 numerów

Moc
• Pojemność baterii/akumulatora: 550 mAh
• Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA 

NiMH
• Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
• Pobór mocy: < 0,7 W

Bezpieczeństwo
• Szyfrowanie transmisji: Tak

Funkcje sieciowe
• Kompatybilna: GAP

Wartość SAR
• Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja
• Tryb EcoMode: automatyczny i ręczny
• Eco+

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Typ ułożenia półki: Poziomo
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

18,5 x 13,6 x 6 cm
• Waga brutto: 0,3946 kg
• Waga netto: 0,3156 kg
• Ciężar opakowania: 0,079 kg
• EAN: 48 95185 60363 6
•
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* * Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji usługi identyfikacji 
numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z 
lokalnym operatorem sieci.

http://www.philips.com

