
 

 

Philips
Bezdrôtový telefón

D600
1,7" displej/biele podsvietenie
Hlasitý odposluch

D6001B
Bohaté vybavenie funkciami

Vynikajúca kvalita zvuku technológie HQ-Sound je doplnená ergonomickým a moderným dizajnom. 

Tento telefón má všetko, čo potrebujete – veľký, plne farebný displej a bohatú výbavu funkcií, ako napr. 

podsvietenú klávesnicu, rôzne nastavenia súkromia, stráženie vášho dieťaťa a mnoho ďalších.

Jednoduché ako nikdy predtým
• 4,3 cm (1,7") farebný displej TFT s vysokým kontrastom
• Nastavenia ochrany súkromia: blokovanie hovorov, tichý režim s filtrovaním
• Elektronický strážca detí vás upozorní, keď si dieťa vyžaduje vašu pozornosť
• Podsvietenie klávesnice umožňuje rýchly prístup aj v tmavej miestnosti
• Textúrovaný zadný kryt pre protišmykové uchopenie
• Až 18 hodín hovoru na jedno nabitie
• Identifikácia volajúceho – vždy viete, kto volá*

Výnimočný zvuk
• HQ-Sound: zvuková technika vysokej kvality prináša vynikajúci zvuk
• Profily MySound, ktoré splnia vaše zvukové preferencie
• Plne duplexné potlačenie ozveny zaistí nerušenú konverzáciu
• Samostatné slúchadlo s reproduktorom na jednoduché hovory bez použitia rúk

Ekologický výrobok
• Nízka úroveň vyžarovania (režimy ECO a ECO+) a spotreba energie



 Plne duplexné potlačenie ozveny

Pri prirodzenej konverzácii nerozpráva vždy 
iba jedna osoba – vždy dochádza k určitému 
prekrývaniu hlasov. Teraz vďaka nášmu plne 
duplexnému potlačeniu ozveny budete 
dokonale počuť úplne všetko, dokonca aj keď 
budete hovoriť obaja naraz.

4,3 cm (1,7") farebný displej TFT

4,3 cm (1,7") farebný displej TFT s vysokým 
kontrastom

Elektronický strážca detí

Keď vás vaše dieťa potrebuje, zariadenie vás na 
to upozorní. Stačí umiestniť slúchadlo DECT 
do miestnosti dieťaťa a keď dieťa začne plakať, 
upozornenie sa prenesie do základnej stanice 
alebo iného telefónu DECT (t.j. iné číslo pevnej 
linky), prípadne mobilného telefónu (keď ste 
vonku).

Ekologický model s režimom ECO+

Telefóny značky Philips sú energeticky úsporné 
a navrhnuté s ohľadom na životné prostredie. 
Keď je aktivovaný režim ECO, hodnota 
vyžarovania je znížená až o 60 % a pri nabíjaní 
telefónu až o 95 %. Pri aktivácii režimu ECO+ 
klesá hodnota vyžarovania až na nulu.

Podsvietenie klávesnice

Jemné jantárové podsvietenie zvyšuje 
čitateľnosť tlačidiel pri slabom svetle a v noci.

Protišmykové uchopenie

Zadná strana slúchadla má špeciálnu 
textúrovanú úpravu na zvýšenie pohodlia a 
lepšie uchopenie.

Režimy ochrany súkromia

Záleží vám na súkromí a tichu vo vašej 
domácnosti? Jednoducho vypnite zvonenie 
počas voľného času a vychutnajte si ničím 
nerušené ticho. Dodatočná funkcia filtrovania 
vám umožňuje zapnúť zvonenie v prípade 
vybratého čísla z telefónneho zoznamu, takže tí 
„správni“ ľudia sa vám vždy dovolajú. Vďaka 
blokovaniu hovorov môžete predchádzať 
neočakávane vysokým účtom za telefón 
blokovaním hovorov na špecifické čísla, na čísla 
začínajúce určitými číslicami 
(napr. audiotextové linky) alebo špecifické 
oblastné predvoľby.

Identifikácia volajúceho*

Niekedy môže byť vhodné vedieť, kto volá, 
ešte pred tým, ako zdvihnete. A naša funkcia 
identifikácie volajúceho vám pomôže zistiť, kto 
je na druhej strane linky.
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Obraz/Displej
• Veľkosť displeja: 4,3 cm/1,7"
• Typ displeja: Farebný TFT, 262K
• Podsvietenie: áno: áno
• Farba podsvietenia: Biela

Kapacita pamäte
• Identifikácia volajúceho VIP: áno
• Telefónny zoznam: 100 mien a čísel
• Kapacita zozn. opät. vyt.: 20 záznamov
• Záznamy hovorov: 50 záznamov
• Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

Zvuk
• HQ-Sound: áno
• Zvukový profil: MySound: áno
• Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
• Zvonenia na slúchadle: 15 polyfonických

Vybavenie a vlastnosti
• Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka s ikonami
• Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
• Prispôsobenie: Tichý režim a nočný režim
• Blokovanie hovorov: Telefón môžete nastaviť tak, 

aby nebolo možné uskutočniť hovory na určité 
čísla

• Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
• Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 5 

paličkami
• Domáci telefón – viac slúchadiel: áno
• Monitorovanie miestnosti: áno
• Zobrazenie dátumu a času: áno
• Hodiny s budíkom: áno
• Indikátor udalosti na slúchadle: áno
• Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlá 1 až 9
• Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia 

volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané 
hovory, Prijaté hovory

• Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
• Automatická registrácia: áno
• Automatické zloženie: áno
• Schopnosť použiť viacero základní: 1
• Viaceré slúchadlá: Až 4

• Počet tlačidiel: 22
• Podsvietená klávesnica: Jemná jantárová
• Zväčšené vytáčané číslo: áno
• Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
• Uzamknutie klávesnice: áno
• Čas nabíjania: 8 hodín: áno
• Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
• Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
• Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; 

interiér < 50 m
• Protišmykové uchopenie: Jemné prúžky
• Až 18 hodín hovoru: áno
• Až 250 hodín pohotovostného stavu: áno

Príkon
• Kapacita batérií: 550 mAh
• Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
• Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
• Spotreba energie: < 0,7 W

Bezpečnosť
• Šifrovaný prenos: áno: áno

Vlastnosti siete
• Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR
• Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Ekologický dizajn
• Režim EcoMode: automatický a manuálny
• Eco+: áno

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 66537 1
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Položenie
• Rozmery balenia (Š x V x H): 18,5 x 13,6 x 8 cm
• Hmotnosť brutto: 0,461 kg
• Hmotnosť netto: 0,364 kg
• Hmotnosť obalu: 0,097 kg
•
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