
 

 

Philips
Ekstra håndsett for trådløs 
telefon

D605
1,7" display / hvit bakbelysning
Høyttalerfunksjon

D6050B
Omfattende sett med funksjoner

Den fremragende lydkvaliteten fra HQ-Sound kombineres med en ergonomisk og moderne 
design. Denne telefonen har alt du trenger, fra det store fargedisplayet og det omfattende utvalget 
med funksjoner som bakbelyst tastatur, personverninnstillinger, babymonitor og telefonsvarer.

Det har aldri vært enklere
• 4,3 cm (1,7") TFT-fargeskjerm med høy kontrast
• Innstillinger for privatliv: anropssperring, stillemodus med filtrering
• Bakbelyst tastatur som gir rask tilgang selv i mørke rom
• Babymonitoren varsler deg når babyen trenger din oppmerksomhet
• Strukturert bakre deksel for sklisikkert grep
• Opptil 18 timers taletid

Førsteklasses lyd
• HQ-Sound: lydteknikk av høy kvalitet for førsteklasses lyd
• MySound-profiler som gir deg lyden du foretrekker
• Full dupleks-undertrykking av ekko gir samtaler med naturlig tale
• Frittstående håndsett med en høyttaler for enkle håndfrie samtaler

Miljøvennlig produkt
• Lav stråling (ECO og ECO+-modi) og strømforbruk



 Full dupleks-undertrykking av ekko

I naturlige samtaler snakker man ikke etter tur, 
det foregår alltid litt naturlig overlapping. Med 
full dupleks-undertrykking av ekko kan du nå 
høre helt perfekt, selv om begge snakker 
samtidig.

4,3 cm (1,7") TFT-fargeskjerm

4,3 cm (1,7") TFT-fargeskjerm med høy 
kontrast

Babymonitor

Motta et varsel når babyen trenger deg. Bare 
plasser et DECT-håndsett på babyrommet, så 
mottar du et varsel på sokkelen eller på en 
annen DECT-telefon (dvs. et annet 
fasttelefonnummer) eller mobiltelefon (når du 
er ute) når babyen begynner å gråte.

Miljøvennlig modell med ECO+

Philips-telefonene er energieffektive og 
utformes med tanke på miljøet. Når ECO-
modus er aktivert, reduseres strålingen som 
slippes ut, med opptil 60 %, og opptil 95 % når 
telefonen lades. Når ECO+-modus aktiveres, 
reduseres strålingen til null.

Håndsett, høyttalertelefon

Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler 
for å forsterke stemmen til den som ringer. På 
denne måten kan du snakke og lytte til en 
samtale uten å holde telefonen mot øret. 
Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen 
med andre eller gjøre andre ting samtidig.

HQ-Sound

Trådløse telefoner fra Philips med HQ-Sound: 
Vi bygger på tiår med erfaring og banebrytende 

nyskapninger innen utvikling av Hi-Fi-
lydprodukter og avanserte hodetelefoner for å 
gi utmerket stemmeklarhet i DECT-telefonene 
våre. Når det gjelder å forbedre lydkvalitet, har 
lydteknikerne og arkitektene våre tatt med alt 
i betraktningen – komponenter av høy kvalitet, 
digital signalbehandling, presis akustisk design, 
avansert testing og finjustering. Resultatet er 
lyd som er ren, klar og autentisk. Lyden er så 
god og naturlig at det høres akkurat ut som om 
dere snakker sammen ansikt til ansikt.

Bakbelyst tastatur

Den myke, gule bakbelysningen gjør tastene 
enkle å lese under forhold med lite lys og om 
natten.

Sklisikkert grep

Baksiden på håndsettet er behandlet med en 
spesiell struktur for ekstra komfort og bedre 
grep.
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Lyd
• HQ-Sound
• Lydprofil: MySound
• Volumkontroll på håndsett
• Ringetoner på håndsett: 15 polyfoniske

Bilde/skjerm
• Skjermstørrelse: 4,3 cm / 1,7"
• Skjermtype: 262 000 TFT-fargeskjerm
• Bakbelysning: Ja
• Bakbelysningsfarge: Hvit

Anvendelighet
• Menystruktur i håndsettet: Ikonbasert meny
• Høyttalertelefon – snakk håndfritt
• Personlig tilpasning: Stillemodus og nattmodus
• Anropssperring: Sperr bestemte utgående anrop 

på telefonen
• Indikator for signalstyrke: Indikator med tre 

streker
• Batterinivåindikator: Batteriikon med fem streker
• Intercom – flere håndsett
• Overvåking av rom
• Dato-/klokkeslettvisning
• Vekkerklokke
• Lyssignal på håndsettet
• Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 til 9
• Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, 

Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte 
samtaler

• Tastetone av/på
• Autoregistrering
• Automatisk avslutning av samtaler
• Flerbasemulighet: 1
• Mulighet for flere håndsett: Opptil 4
• Antall taster: 22
• Bakbelyst nummertastatur: Myk gult
• Forstørr tallene
• Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
• Ladetid: 8 timer
• Lengde på ledning: 1,8 m
• Lengde på nettledning: 1,8 m
• Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
• Basestasjonsringing

• Nummertastaturlås
• Sklisikkert grep: Nålestripe
• Opptil 18 timers taletid
• Opptil 250 timers standby-tid

Minnekapasitet
• VIP-identifisering av innringer
• Telefonliste: 100 navn og telefonnumre
• Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 

20 oppføringer
• Samtaleloggoppføringer: 50 oppføringer
• Telefonboken lagres i basen

Drift
• Batterikapasitet: 550 mAh
• Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
• Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Effektforbruk: < 0,75 W
• Strømsparingsmodus: Foreta og motta samtaler 

selv under strømbrudd

Sikkerhet
• Overføringskryptering : Ja

Nettverksfunksjoner
• Kompatibel: GAP

SAR-verdi
• Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Miljøvennlig design
• EcoMode: automatisk og manuell
• Eco+

Mål, emballasje
• EAN: 87 12581 66608 8
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Modell
• Type hylleplassering: Modell
• Emballasjemål (B x H x D): 16,8 x 10,5 x 6,5 cm
• Bruttovekt: 0,302 kg
• Nettovekt: 0,233 kg
• Taravekt: 0,069 kg
•

D6050B/12

Spesifikasjoner
Ekstra håndsett for trådløs telefon
D605 1,7" display / hvit bakbelysning, Høyttalerfunksjon

http://www.philips.com

