
 

 

Philips
Sladdlös telefon

4,6 cm skärm/vit 

bakgrundsbelysning

Högtalartelefon

D4501W
Smart elegans

Den här smidiga sladdlösa telefonen har en modern utformning och snygg finish med stor 
skärm, metallpläterade knappar och kristallklart ljud. Den perfekta telefonen som både är 
snygg och praktisk!

Så bekvämt som det ska vara
• 1,8-tums (4,6 cm) grafisk skärm med hög kontrast
• Bakgrundsbelyst knappsats för enkel åtkomst även i mörker
• Poster med två fält som används för att tilldela två nummer till en kontakt
• Sekretessinställningar: samtalsblockering, tyst läge, samtalsspärr
• Upp till 16 timmars samtalstid på en enda laddning
• Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer*

Exceptionellt ljud
• HQ-Sound: akustikteknik av hög kvalitet för överlägset ljud
• MySound-profiler som matchar dina ljudönskemål
• Fristående handenhet med högtalare för enkla handsfreesamtal

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke
• Låg strålning och strömförbrukning



 Uppringnings-ID*

Ibland är det bra att veta vem som ringer innan 
du svarar. Med nummerpresentatören får du 
reda på vem som är i andra änden.

Produkt som utvecklats med miljön i 
åtanke

Philips telefoner är energieffektiva och 
utformade med hänsyn till miljön.

Högtalartelefon

I handsfree-läget används en inbyggd högtalare 
till att förstärka uppringarens röst vilket gör att 
du kan prata och lyssna utan att behöva hålla 
telefonen mot örat. Den här funktionen är 
speciellt användbar om du vill dela samtalet 
med andra eller helt enkelt göra flera saker på 
en gång.

HQ-Sound

Sladdlösa telefoner från Philips med HQ-
Sound: vi använder vår långa erfarenhet och 
banbrytande innovationer inom vår utveckling 
av Hi-Fi-produkter och högkvalitativa hörlurar 
för att kunna erbjuda utmärkt röståtergivning i 
våra DECT-telefoner. När det gäller 
förbättring av ljudkvalitet har våra 
akustiktekniker och -arkitekter tänkt på allt – 
komponenter av hög kvalitet, digital 
signalbearbetning, exakt akustikdesign, 
avancerad testning och finjustering. Resultatet 
är ett ljud som är tydligt, klart och 
verklighetstroget. Ljudet är så bra och naturligt 
att det nästan är som att prata ansikte mot 
ansikte.

Flera sekretessinställningar

Den svarta listan filtrerar bort oönskade 
samtal från specifika nummer, eller nummer 
som börjar med vissa siffror, så att du slipper 
vissa samtal. Du kan blockera fyra 
uppsättningar nummer. Varje uppsättning 
nummer kan bestå av mellan 1 och 24 siffror. 
När det finns ett inkommande samtal som 
börjar med något av dessa nummer eller utgör 
ett av fyra exakta nummer ringer inte 
telefonen. Med tyst läge kan du avaktivera 
ringsignalerna under specifika tider för att få 
lugn och ro. Tack vare samtalsspärren kan du 
undvika överraskningar med dyra 

telefonräkningar genom att blockera samtal till 
vissa nummer som börjar med vissa siffror.

MySound-profiler

Ljuduppfattning är subjektivt, och alla har sina 
egna önskemål. Med MySound blir alla samtal 
mer personliga genom att du kan välja den 
ljudprofil som passar dig bäst: Tydlig – gör att 
rösterna blir tydligare; Mjuk – för mjuka toner; 
Varm – för välkomnande och varmt ljud.

Telefonboksposter med två fält

Nuförtiden har de flesta flera kontaktnummer. 
Vår kontaktlista gör det enklare för dig att 
hantera dina telefonkontakter. Du sparar helt 
enkelt två telefonnummer från ett urval av tre 
olika fältnamn för hem-, arbets- eller 
mobiltelefon.

Upp till 16 timmars samtalstid

Upp till 16 timmars samtalstid på en enda 
laddning
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Bekvämlighet
• Menystruktur i handenheten: Listmeny
• Högtalartelefon – handsfree-samtal
• Anpassning: Tyst läge
• Samtalsspärr: Du kan spärra telefonen från att ringa 

vissa utgående samtal
• Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
• Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
• Intercom - flera handenheter
• Datum- och tidvisning
• Väckarklocka
• Ljussignal vid händelse på handenhet
• Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
• Samtalshantering: Samtal väntar*, Uppringnings-

ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna 
samtal, Uppringda samtal

• Lås för knappsats
• Knappljud på/av
• Automatisk registrering
• Lägga på automatiskt
• Multibasfunktion: 1
• Multihandset-funktion: Upp till 4
• Antal knappar: 20
• Bakgrundsbelyst knappsats: Vit
• Belyst knappsats
• Förstora uppringningssiffra
• Basstationens knappar: Knapp på 

handenhetssökare
• Upp till 16 timmars samtalstid
• Upp till 250 timmars standbytid
• Laddningstid: 8 timmar
• Nätsladdslängd: 1,8 m
• Sladdlängd: 1,8 m
• Sortiment: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m
• Blockera samtal/svartlistning*: Spärra telefonen 

mot uppringning av specifika inkommande nummer
• Händelsemeddelanden: för missade samtal
• Halkfritt grepp: Kritstrecksyta
• Telefonboksposter med flera fält

Bild/visning
• Skärmens storlek: 4,6cm/1,8"
• Skärmtyp: Punktmatris
• Bakgrundsbelysning: ja
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit

Ljud
• Ljudprofil: MySound
• Volymkontroll och handenhet
• Ringsignaler och handenhet: 10 polyfona
• HQ-Sound

Minneskapacitet
• Funktion för återuppringningslista: 20 senaste 

numren
• Poster i samtalslogg: 50 poster
• Telefonbokslagring i basenheten
• Flera telefonboksposter: upp till 2 nummer
• Telefonbok: 50 namn och nummer

Effekt
• Batterikapacitet: 550 mAh
• Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
• Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
• Strömförbrukning: < 0,7 W

Säkerhet
• Överföringskryptering: ja

Nätverksfunktioner
• Kompatibel: GAP

SAR-värde
• Philips handenhet: <0,1 W/kg

Miljödesign
• EcoMode: automatisk och manuell
• Eco+

Förpackningens mått
• EAN: 48 95185 60506 7
• Förpackningens mått (B x H x D): 

18,5 x 13,6 x 6 cm
• Bruttovikt: 0,436 kg
• Nettovikt: 0,357 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,079 kg
• Typ av hyllplacering: Liggande
•
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Specifikationer
Sladdlös telefon
4,6 cm skärm/vit bakgrundsbelysning Högtalartelefon

* *För den här funktionen krävs prenumeration på 
nummerpresentationstjänsten. Kontakta din lokala 
nätverksoperatör för mer information.

http://www.philips.com

