
 

 

Philips
Telefone sem fios

Visor de 4,6 cm/retroiluminação 

branca

Alta voz no terminal
2 telefones

D4502W
Design elegante e inteligente

Exibindo um design moderno e um acabamento de alta qualidade, este telefone sem fios 
incrivelmente elegante dispõe de um visor grande, teclas metalizadas e som cristalino. O estilo 
e a funcionalidade excelentes fazem deste telefone o seu companheiro de ligação ideal.

Com a comodidade perfeita
• Visor gráfico de alto contraste de 4,6 cm (1,8")
• Retroiluminação do teclado para um acesso rápido mesmo em divisões sem luz
• Entradas com dois campos para atribuir 2 números a um contacto
• Definições de privacidade: bloqueio de chamadas, modo silencioso, barramento de chamadas
• Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento
• 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 e consumo de energia reduzidos



 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.

Produto ecológico

Os telefones Philips têm um consumo eficiente 
de energia e foram concebidos para 
respeitarem o ambiente.

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.

Várias definições de privacidade

A lista negra restringe as chamadas recebidas 
de números específicos ou que começam com 
determinados dígitos, mantendo-o protegido 
de chamadas indesejadas. Pode bloquear 4 
conjuntos de números. Cada conjunto de 
números pode ser composto por 1 a 24 
dígitos. Quando uma chamada recebida 
começa por um destes números ou é de um 
dos 4 números exactos do autor da chamada, 
o telefone não irá tocar. Com o modo 
silencioso, pode desactivar o toque do telefone 
em períodos específicos para desfrutar de um 
pouco de paz e sossego. Com o barramento de 
chamadas, pode evitar surpresas de contas de 
telefone dispendiosas bloqueando chamadas 
para números que começam com 
determinados dígitos.

Perfis MySound

A percepção sonora é subjectiva e todos 
temos as nossas próprias preferências de 
audição. O MySound devolve a personalidade a 
todas as conversas, permitindo-lhe seleccionar 
o perfil de áudio que satisfaz melhor as suas 
preferências de som: Límpido – para tornar as 
vozes mais nítidas e claras; Suave – para tons 
mais amigáveis e suaves; Envolvente – para 
tornas as vozes mais acolhedoras e 
envolventes.

Entradas na agenda com dois campos

Hoje em dia, a maioria das pessoas tem vários 
números de contacto. A nossa lista de 
contactos facilita a gestão dos seus contactos 
telefónicos. Basta guardar dois números de 
telefone seleccionando entre três nomes de 
campo diferentes para casa, trabalho ou 
telemóvel.

Até 16 horas de tempo de conversação

Até 16 horas de tempo de conversação num 
único carregamento
D4502W/23

Destaques
Telefone sem fios
Visor de 4,6 cm/retroiluminação branca Alta voz no terminal, 2 telefones



Data de publicação  
2016-10-17

Versão: 6.1.3

12 NC: 8670 001 24487
EAN: 48 95185 60828 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. 

www.philips.com
Funcionalidades
• Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu 

de lista
• Alta voz - fale com as mãos livres
• Personalização: Modo silencioso
• Barramento de chamadas: Impeça o telefone de 

efectuar chamadas específicas
• Bloquear chamadas/lista negra*: Impeça o telefone 

de tocar em chamadas recebidas de números 
específicos

• 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
• Luz de evento no telefone
• 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, Chamadas marcadas

• Bloqueio do teclado numérico
• Ligar/desligar o tom das teclas
• Registo automático
• Desligar automático
• Capacidade para vários terminais: Até 4
• Número de teclas: 20
• Teclado retroiluminado: Branco
• Teclado iluminado
• Aumentar dígito da marcação
• Teclas da estação de base: Tecla de pager
• Até 16 horas de tempo de conversação
• 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
• Notificações de eventos: para chamadas não 

atendidas
• Pega antideslizante: Textura com riscos

Imagem/visualização
• Tamanho do visor: 4,6 cm (1,8")
• Tipo de visor: Matriz de pontos

• Retroiluminação: sim
• Cor da retroiluminação: Branco

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

Capacidade de memória
• Lista de contactos: 50 nomes e números
• Capacidade de lista de remarcação: 20 últimos 

números
• Entradas do registo de chamadas: 50 entradas
• Agenda guardada na base
• Várias entradas na agenda: até 2 números

Alimentação
• Capacidade da bateria: 550 mAh
• Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
• Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz

Segurança
• Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede
• Compatível: GAP

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

Design ecológico
• Modo Eco: automático & manual
• Eco+

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

18,5 x 13,6 x 8,4 cm
• Peso bruto: 0,6281 kg
• Peso líquido: 0,5211 kg
• Tara: 0,107 kg
• EAN: 48 95185 60828 0
•
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Especificações
Telefone sem fios
Visor de 4,6 cm/retroiluminação branca Alta voz no terminal, 2 telefones

* *Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de 
identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede 
local para obter mais informações.
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