
 

 

Philips
Telefone sem fio

Secretária eletrônica de até 30 

min

Display de 1.7"/ luz de fundo 
branca
Viva-voz

D6051B
Conjunto com diversos recursos

Qualidade de som excepcional do HQ-Sound que atende aos requisitos ergonômicos e de design 

moderno. Com um visor amplo e colorido e repleto de recursos, como, por exemplo, iluminação de 

fundo do teclado, configurações de privacidade, babá e secretária eletrônica, este telefone tem tudo o 

que você precisa.

Mais simples do que nunca
• Monitor colorido TFT de alto contraste de 4,3 cm (1,7 ")
• Até 30 minutos de mensagem na secretária eletrônica
• Configurações de privacidade: restrição de chamadas, modo silencioso com filtro
• A babá eletrônica alerta você quando o beber precisar de sua atenção
• Teclado iluminado para acesso rápido até mesmo em ambientes escuros
• Tampa traseira texturizada antiderrapante.
• Até 18 horas de conversação

Excelente qualidade sonora
• HQ-Sound: mecanismo acústico para um som incrivelmente potente
• Perfis Mysound ajustáveis de acordo com a sua preferência
• O cancelamento de eco full-duplex garante uma conversa nítida
• Fone sem suporte com alto falante para facilitar chamadas pelo viva-voz

Produto ecologicamente correto
• Baixa radiação (Modos ECO e ECO+) e baixo consumo de energia



 Cancelamento de eco full-duplex

Em uma conversa natural não pode haver 
ruídos ou interrupções - sempre há algumas 
sobreposições. Agora, graças ao nosso 
cancelamento acústico full-duplex, você pode 
ouvir perfeitamente, até mesmo se as duas 
pessoas estiverem conversando ao mesmo 
tempo.

Monitor colorido TFT de 4,3 cm (1,7 ")

Monitor colorido TFT de alto contraste de 4,3 
cm (1,7 ")

Babá eletrônica

Receba um alerta quando o seu bebê precisar 
de você. Basta colocar o fone DECT no quarto 
dele e receber um alerta na base ou em outro 
telefone DECT (por exemplo, outro número 
de telefone fixo) ou telefone celular (quando 
você estiver fora) se o bebê começar a chorar.

Modelo ecologicamente correto com 
ECO+

Os telefones da Philips economizam energia e 
são desenvolvidos pensando no meio 
ambiente. Quando o modo ECO é ativado, a 
radiação emitida é reduzida em até 60 %, e até 
95% quando o telefone está sendo carregado. 
Com a ativação do modo ECO+, a radiação é 
reduzida a zero.

Fone com viva-voz

O modo Viva-voz usa um alto-falante interno 
para amplificar a voz do usuário, permitindo 
que você fale e ouça durante uma chamada 
sem precisar segurar o fone junto ao ouvido. 
Isso é muito útil quando você compartilha a 
chamada com outras pessoas ou executa 
outras tarefas ao mesmo tempo.

HQ-Sound

Telefones sem fio Philips com HQ-Sound: com 
décadas de experiência no desenvolvimento de 

produtos inovadores, oferecemos produtos de 
áudio Hi-Fi e fones de ouvido de última 
geração para reproduzir uma voz mais nítida 
nos telefones DECT. Quando o assunto é 
melhorar a qualidade do som, nossos 
arquitetos e engenheiros acústicos já pensaram 
em tudo: componentes de alta qualidade, 
processamento de som digital, design acústico, 
sintonia e teste avançado. Som incrivelmente 
natural, como se você estivesse ao lado do 
artista!

Teclado iluminado

A luz de fundo âmbar suave facilita a 
visualização das teclas em condições com 
pouca iluminação e à noite.

Cabo antideslizante

A parte posterior do fone possui textura 
especial para garantir maior conforto e 
manuseio.
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Imagem/tela
• Tamanho do display: 4,3 cm / 1,7"
• Tipo de display: 262 K colorido TFT
• Luz de fundo: sim
• Cor da luz de fundo: Branco

Secretária eletrônica
• Tempo máximo de gravação: até 30 minutos
• Mensagem de saída pré-gravada
• Contador de mensagens na base: Contador de 

luzes (2 x 7 segmentos)
• Controle da secretária eletrônica: na base e no 

fone
• Viva-voz na base

Capacidade de memória
• Identificação VIP de quem está ligando
• Agenda telefônica: 100 nomes e números
• Capacidade da lista de rediscagem: 20 últimos 

números
• Entradas do registro de chamadas: 50 entradas
• Armazenamento de contatos na agenda enquanto 

está na base

Som
• HQ-Sound
• Perfil do som: Mysound
• Controle de volume no fone
• Toques no fone: 15 polifônicos

Conforto
• Estrutura do menu do fone: Menu com ícones
• Viva-voz
• Personalização: Modos silencioso e noturno
• Restrição de chamadas: Restringe o telefone de 

efetuar determinadas chamadas.
• Indicador de intensidade do sinal: Indicador com 

três barras
• Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria com 

cinco barras
• Intercomunicação - vários fones
• Monitoramento de ambiente
• Exibição de data e hora
• Despertador
• Luz eventual no fone
• Atalhos programáveis: Teclas de 1 a 9
• Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera 

*, Identificador de chamadas*, Microfone mudo, 
Chams. não atendidas, Chams. recebidas

• Ativação/desativação do tom das teclas
• Registro automático
• Encerramento automático

• Capacidade para várias bases: 1
• Capacidade para vários fones: Até 4
• Número de códigos: 22
• Teclado iluminado: Amarelo claro
• Dígitos grandes de discagem
• Teclas da estação base: Tecla com sinal sonoro 

para localização
• Tempo de carregamento: 8 horas
• Comprimento do cabo: 1,8 m
• Comprimento do cabo de energia: 1,8 m
• Linha: Ambiente externo <300m; ambiente interno 

<50m
• Toque básico
• Bloqueio do teclado
• Cabo antideslizante: Listrado
• Até 18 horas de conversação
• Até 250 horas no modo de espera

Lig/Desl
• Capacidade da bateria: 550 mAh
• Tipo da bateria: AAA NiMH recarregável
• Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo de energia: < 0,75W

Segurança
• Criptografia da transmissão: sim

Funções de rede
• Compatível: GAP

Taxa SAR
• Fones Philips: < 0,1W/kg

Design ecológico
• Modo econômico: automático e manual
• Eco+

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 66617 0
• Tipo de colocação em prateleiras: Modelo
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Modelo
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,3 x 5,4 x 3,1 polegadas
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

18,5 x 13,6 x 8 cm
• Peso bruto: 0,994 lb
• Peso bruto: 0,451 kg
• Peso líquido: 0,780 lb
• Peso líquido: 0,354 kg
• Peso da embalagem: 0,214 lb
• Peso da embalagem: 0,097 kg
•
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