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Πλούσιες δυνατότητες

Η εξαιρετική ποιότητα ήχου του HQ-Sound συναντά την εργονομία και τη σύγχρονη σχεδίαση. 

Με μεγάλη έγχρωμη οθόνη και πλούσιες δυνατότητες όπως πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό, 

διάφορες ρυθμίσεις απορρήτου, σύστημα παρακολούθησης μωρού και πολλά άλλα, το τηλέφωνο 

αυτό συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεστε.

Πιο εύκολα από ποτέ
• Έγχρωμη οθόνη TFT υψηλής αντίθεσης 4,3 εκ. (1,7")
• Ρυθμίσεις απορρήτου: φραγή κλήσεων, αθόρυβη λειτουργία με δυνατότητα 
φιλτραρίσματος

• Λειτουργία παρακολούθησης μωρού που σας ειδοποιεί όταν σας χρειάζεται το μωρό σας
• Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό, για άμεση πρόσβαση ακόμα και σε σκοτεινούς χώρους
• Ανάγλυφο, αντιολισθητικό πίσω μέρος
• Χρόνος ομιλίας έως και 18 ώρες με μία μόνο φόρτιση
• Αναγνώριση κλήσεων – ώστε να ξέρετε πάντοτε ποιος σας καλεί*

Εκπληκτικός ήχος
• HQ-Sound: υψηλής ποιότητας ακουστική για εξαιρετικό ήχο
• Προφίλ MySound που ταιριάζουν με τις προτιμήσεις σας
• Πλήρως αμφίδρομη ακύρωση ηχούς που εξασφαλίζει ομαλή συνομιλία
• Αυτόνομη συσκευή χειρός με ηχείο, για εύκολες κλήσεις handsfree

Οικολογικό προϊόν
• Χαμηλή ακτινοβολία (λειτουργίες ECO και ECO+) και κατανάλωση ενέργειας



 Πλήρως αμφίδρομη ακύρωση ηχούς

Σε ένα φυσικό διάλογο, οι συνομιλητές δεν 
μιλούν εκ περιτροπής – υπάρχει πάντα 
κάποια επικάλυψη. Χάρη στην πλήρως 
αμφίδρομη ακύρωση ηχούς, μπορείτε πλέον 
να ακούτε τέλεια το συνομιλητή σας, ακόμα 
και αν μιλάτε ταυτόχρονα.

Έγχρωμη οθόνη TFT 4,3 εκ. (1,7")

Έγχρωμη οθόνη TFT υψηλής αντίθεσης 4,3 
εκ. (1,7")

Παρακολούθηση μωρού

Λάβετε μια ειδοποίηση κάθε φορά που σας 
χρειάζεται το μωρό σας. Απλώς 
τοποθετήστε τη συσκευή χειρός DECT στο 
παιδικό δωμάτιο και λάβετε μια ειδοποίηση 
στη βάση της συσκευής ή σε άλλο τηλέφωνο 
DECT (για παράδειγμα, σε έναν άλλο αριθμό 
σταθερού τηλεφώνου) ή σε κινητό 
τηλέφωνο (αν βρίσκεστε εκτός σπιτιού) 
όταν κλαίει το μωρό σας.

Οικολογικό μοντέλο με λειτουργία 
ECO+

Τα τηλέφωνα Philips είναι ενεργειακά 
αποδοτικά και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό 
προς το περιβάλλον. Στη λειτουργία ECO η 
ακτινοβολία τους μειώνεται έως και κατά 
60%, ενώ αυτό το ποσοστό αγγίζει το 95% 
όταν το τηλέφωνο φορτίζει. Στη λειτουργία 
ECO+ η εκπομπή ακτινοβολίας πέφτει στο 
μηδέν.

Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό

Με τον απαλό, πορτοκαλί οπίσθιο φωτισμό, 
μπορείτε να βλέπετε εύκολα τα πλήκτρα σε 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή κατά τις 
βραδινές ώρες.

Αντιολισθητική λαβή

Το πίσω μέρος της συσκευής χειρός 
διαθέτει ειδικά επεξεργασμένη υφή, για 
μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα.

Λειτουργίες απορρήτου

Θέλετε να μην σας ενοχλούν όταν βρίσκεστε 
στο σπίτι; Απλώς απενεργοποιήστε τους 
ήχους για τις ώρες που δεν θέλετε να 
λαμβάνετε κλήσεις... και απολαύστε την 
ηρεμία του σπιτιού σας. Με την επιπλέον 
λειτουργία φιλτραρίσματος, μπορείτε να 
επιλέξετε για ποιους αριθμούς του 
τηλεφωνικού σας καταλόγου θα εξακολουθεί 
να ηχεί η συσκευή, ώστε να είστε σίγουροι 
ότι θα μπορούν να σας βρίσκουν στο 
τηλέφωνο μόνο όσοι θέλετε. Χάρη στη 
φραγή κλήσεων, μπορείτε να αποφύγετε τις 
δυσάρεστες εκπλήξεις και τους 
φουσκωμένους λογαριασμούς, 
αποκλείοντας κλήσεις σε συγκεκριμένους 
αριθμούς, σε αριθμούς που αρχίζουν από 
συγκεκριμένα ψηφία (όπως οι αριθμοί με 
χρέωση ανά κλήση) ή σε αριθμούς με 
συγκεκριμένους κωδικούς περιοχών.

Αναγνώριση κλήσεων*

Μερικές φορές, είναι καλό να ξέρεις ποιος 
είναι στο τηλέφωνο πριν απαντήσεις... Χάρη 
στην αναγνώριση κλήσεων, θα ξέρετε πάντα 
ποιος σας περιμένει στην άλλη άκρη της 
γραμμής.
D6001B/23

Χαρακτηριστικά
Ασύρματο τηλέφωνο
D600 Οθόνη 1,7" με λευκό οπίσθιο φωτισμό, Ανοιχτή συνομιλία



Ημερομηνία έκδοσης 
2015-06-03

Έκδοση: 3.1.4

12 NC: 8670 000 97029
EAN: 08 71258 16653 57

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Εικόνα/Οθόνη
• Μέγεθος οθόνης: 4,3 εκ (1,7")
• Τύπος οθόνης: Έγχρωμη οθόνη TFT με 262K 
χρώματα

• Οπίσθιος φωτισμός: Ναι
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό

Χωρητικότητα μνήμης
• Αναγνώριση κλήσεων VIP
• Τηλεφωνικός κατάλογος: 100 ονόματα και 
αριθμοί

• Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 20 
καταχωρίσεις

• Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 50 
καταχωρίσεις

• Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό 
κατάλογο στη βάση

Ήχος
• HQ-Sound
• Προφίλ ήχου: MySound
• Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός
• Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 15 
πολυφωνικοί

Άνεση
• Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού 
εικονιδίων

• Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
• Προσωπικές ρυθμίσεις: Σιωπηλή λειτουργία και 
νυκτερινή λειτουργία

• Φραγή εξερχόμενων κλήσεων: Αποκλείστε 
συγκεκριμένες εξερχόμενες κλήσεις από το 
τηλέφωνο

• Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο 
μπαταρίας 5 γραμμών

• Ενδοεπικοινωνία - πολλές συσκευές χειρός
• Παρακολούθηση του χώρου
• Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
• Ξυπνητήρι
• Η συσκευή φωτίζεται σε κάθε συμβάν
• Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: 
Πλήκτρα 1 έως 9

• Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης*, 
Αναγνώριση κλήσεων*, Σίγαση μικροφώνου, 
Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις

• Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
• Αυτόματη εγγραφή

• Αυτόματος τερματισμός
• Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
Έως και 4

• Αριθμός πλήκτρων: 22
• Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό: Απαλό 
πορτοκαλί

• Μεγέθυνση επιλεγμένου ψηφίου
• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Κλείδωμα πληκτρολογίου
• Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
• Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.
• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
• Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί 
χώροι <50 μ.

• Αντιολισθητική λαβή: Γραμμωτή
• Χρόνος ομιλίας έως και 18 ώρες
• Χρόνος αναμονής έως και 250 ώρες

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 550 mAh
• Τύπος μπαταριών: AAA NiMH 
επαναφορτιζόμενες

• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος: <0,7 W

Ασφάλεια
• Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Συμβατό: GAP

Τιμή SAR
• Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

Οικολογική σχεδίαση
• Λειτουργία Eco: αυτόματο και χειροκίνητο
• Eco+

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 66535 7
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

18,5 x 13,6 x 8 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,468 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,371 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,097 κ.
•
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