
 

 

Philips
Extra handenhet till 
sladdlös telefon

D605
1,7-tumsskärm, vit bakbelysning
Högtalartelefon

D6050B
Mängder av funktioner

Enastående ljudkvalitet från HQ-Sound i kombination med ergonomisk och modern design. Den 
här telefonen har allt du behöver – en skärm i fullfärg och en omfattande uppsättning funktioner 
som bakgrundsbelyst knappsats, sekretessinställningar, babyvakt och en telefonsvarare.

Enklare än någonsin
• 1,7-tums TFT-färgskärm med hög kontrast
• Sekretessinställningar: samtalsspärr, tyst läge med filtrering
• Bakgrundsbelyst knappsats för enkel åtkomst även i mörker
• Babyvakten larmar när ditt barn behöver din uppmärksamhet
• Strukturerat ryggstöd för halkfritt grepp
• Upp till 18 timmars samtalstid

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

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke
• Låg strålning (ECO och ECO+-lägen) och strömförbrukning



 Fullständig dubbel ekoreducering

I naturliga konversationer turas man inte om 
att prata – det förekommer alltid viss naturlig 
överlappning. Tack vare fullständig dubbel 
ekoreducering kan du nu höra allt perfekt, även 
om båda parter pratar samtidigt.

1,7-tums TFT-färgskärm

1,7-tums TFT-färgskärm med hög kontrast

Babyvakt

Få en varning när ditt barn behöver dig. Placera 
DECT-handenheten i barnets rum och få en 
varning på basenheten eller en annan DECT-
telefon (dvs. ett annat fast telefonnummer) 
eller på mobiltelefonen (när du är ute) så fort 
ditt barn börjar gråta.

Miljömedveten med ECO+

Philips telefoner är energieffektiva och 
utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. När 
ECO-läget aktiveras minskas den angivna 
strålningen med upp till 60 % och med upp till 
95 % när telefonen laddas. Genom att aktivera 
ECO+-läget minskar strålningen till noll.

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.

Bakgrundsbelyst knappsats

Den mjukt orangefärgade 
bakgrundsbelysningen gör det enkelt att se 
knapparna i dåliga ljusförhållanden och på 
kvällen.

Halkfritt grepp

Handenhetens baksida har en särskild yta som 
ger högre komfort och bättre grepp.
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Ljud
• HQ-Sound
• Ljudprofil: MySound
• Volymkontroll och handenhet
• Ringsignaler och handenhet: 15 polyfoniska

Bild/visning
• Skärmens storlek: 1,7 tum
• Skärmtyp: TFT-färg 262 000
• Bakgrundsbelysning: ja
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit

Bekvämlighet
• Menystruktur i handenheten: Ikonmeny
• Högtalartelefon – handsfree-samtal
• Anpassning: Tyst läge och nattläge
• Samtalsspärr: Du kan spärra telefonen från att ringa 

vissa utgående samtal
• Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
• Batterinivåindikator: Batteriikon med 5 nivåer
• Intercom - flera handenheter
• Rumsövervakning
• Datum- och tidvisning
• Väckarklocka
• Ljussignal vid händelse på handenhet
• Programmerbara snabbknappar: Knapparna 1 till 9
• Samtalshantering: Samtal väntar*, 

Nummerpresentation*, Ljudavstängning, Missade 
samtal, Mottagna samtal

• Knappljud på/av
• Automatisk registrering
• Lägga på automatiskt
• Multibasfunktion: 1
• Multihandset-funktion: Upp till 4
• Antal knappar: 22
• Bakgrundsbelyst knappsats: Mjukt orange
• Förstora uppringningssiffra
• Basstationens knappar: Knapp på 

handenhetssökare
• Laddningstid: 8 timmar
• Nätsladdslängd: 1,8 m
• Sladdlängd: 1,8 m
• Räckvidd: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m
• Basenhetens ringsignal

• Lås för knappsats
• Halkfritt grepp: Kritstreck
• Upp till 18 timmars samtalstid
• Upp till 250 timmars standbytid

Minneskapacitet
• VIP-nummeridentifiering
• Telefonbok: 100 namn och nummer
• Funktion för återuppringningslista: 20 poster
• Poster i samtalslogg: 50 poster
• Telefonbokslagring i basenheten

Effekt
• Batterikapacitet: 550 mAh
• Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
• Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
• Strömförbrukning: < 0,75 W
• Strömsparläge: Ring och ta emot samtal till och 

med vid strömavbrott

Säkerhet
• Överföringskryptering: ja

Nätverksfunktioner
• Kompatibel: GAP

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

Miljödesign
• EcoMode: automatisk och manuell
• Eco+

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 66608 8
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

16,8 x 10,5 x 6,5 cm
• Bruttovikt: 0,302 kg
• Nettovikt: 0,233 kg
• Taravikt: 0,069 kg
•
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