
 

 

„Philips“
Belaidis telefonas

4,6 cm (1,8 in) TFT spalvotas 

ekranas

Ragelio garsiakalbis

D6301B
Drąsus įmantrumas

Belaidžiame „Philips“ D630 telefone puikiai suderintas dizainas ir efektyvumas. Jis turi 
didelį spalvotą ekraną, privatumo nustatymus, kūdikio stebėjimo monitorių ir ne tik. „HQ-
Sound“ technologija užtikrina nepriekaištingos kokybės pokalbių garsą.

Patirkite tikrą patogumą
• Didelio kontrastingumo, 4,6 cm (1,8 in) TFT spalvotas ekranas
• Juodasis sąrašas, anoniminis skambutis, tylusis režimas, skambučių draudimas
• Kūdikių stebėjimo funkcija įspėja jus, kai kūdikiui reikia jūsų dėmesio
• Skambėjimo tono priskyrimas konkrečiam adresatui
• Trijų laukelių telefonų knygos įrašai skirti vienam kontaktui priskirti 3 numerius
• Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 18 val.
• Skambintojo ID – kad visada žinotumėte, kas skambina*

Išskirtinis garsas
• Aukštos kokybės garsas: aukštos kokybės akustinė inžinerija nuostabiam garsui
• „MySound“ garso profiliai atitinkantys jūsų pageidautiną garsą
• Pastatomas ragelis su garsiakalbiu – mėgaukitės pokalbiais laisvomis rankomis

Ekologiškas gaminys
• Žemas spinduliuotės lygis (ECO ir ECO+ režimai) ir mažos energijos sąnaudos



 4,6 cm (1,8 in) TFT spalvotas ekranas
Didelio kontrastingumo, 4,6 cm (1,8 in) TFT 
spalvotas ekranas

Kūdikių stebėjimo funkcija
Gaukite įspėjimą, kai jūsų kūdikiui reikia jūsų. 
Tiesiog palikite DECT telefono ragelį kūdikio 
kambaryje ir gaukite įspėjimą į savo ragelį arba 
kitą DECT telefoną (t. y. į kitą laidinio telefono 
numerį) arba mobilųjį telefoną (kai 
vaikštinėjate su kūdikiu), kūdikiui pravirkus.

Skambintojo ID*

Kartais prieš atsiliepiant gerai žinoti, kas 
skambina. Skambintojo ID funkcija leidžia 
susekti, kas jūsų laukia kitame linijos gale.

Ekomodelis su ECO+

„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir 
nekenkia aplinkai. Kai įjungiamas ECO režimas, 
skleidžiama spinduliuotė sumažėja iki 60 % ir iki 
95 %, kai telefonas kraunasi. Įjungus ECO+ 
režimą spinduliuotės lygis nukrenta iki nulio.

Išplėstiniai privatumo nustatymai

Į juodąjį sąrašą įtrauktų numerių ar tam tikrais 
skaičiais prasidedančių numerių įeinantys 
skambučiai yra ribojami, kad nereikėtų kalbėtis 
su nepageidaujamais skambinančiais asmenimis. 
Galite užblokuoti 4 skaičių rinkinius. 
Anoniminio skambinimo funkcija riboja 
įeinančius skambučius iš slepiamų numerių, 
kuriuos dažnai naudoja telerinkodaros 
bendrovės. Be to, telefonas neskambės, kad 
nebūtumėte trukdomi. Įjungę tylųjį režimą, 
galite išjungti melodijas tam tikru metu ir 
pasimėgauti tyla ir ramybe. Skambučių 
blokavimo funkcija suteikia galimybę išvengti 
netikėtų telefono sąskaitų blokuojant 
skambučius tam tikriems numeriams, 
skambučius numeriams, prasidedantiems tam 
tikrais skaičiais (pvz., numeriams, kai 
paskambinus mokama fiksuota suma).

Ragelio garsiakalbis

Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, 
naudojamas integruotas garsiakalbis, 
sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir 
skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti 
nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač 

naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su 
kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

Aukštos kokybės garsas

„Philips“ belaidžiai telefonai su aukštos 
kokybės garsu: kurdami „Hi-Fi“ garso gaminius 
ir aukštos kokybės ausines, mes remiamės 
dešimtmečiais kaupta patirtimi ir 
novatoriškomis idėjomis, siekiame, kad 
naudojantis mūsų DECT telefonais jūsų balsas 
būtų perteikiamas nepaprastai aiškiai. Siekdami 
pagerinti garso kokybę, mūsų akustikos 
inžinieriai ir architektai pasirūpino viskuo: 
aukštos kokybės komponentais, skaitmeniniu 
signalo apdorojimu, tiksliu akustiniu dizainu, 
papildomu testavimu ir tiksliu nustatymu. Šio 
darbo rezultatas – išskirtinai švarus ir aiškus 
garsas. Šis garsas toks natūralus ir aiškus, jog 
atrodo, kad esate šalia pašnekovo.

„MySound“ garso profiliai

Kiekvienas mūsų garsą supranta savaip ir mes 
visi klausomės skirtingai. „MySound“ funkcija 
kiekvienam pokalbiui suteikia asmeniškumo, 
nes jos dėka galite pasirinkti garso profilį 
atitinkantį jūsų garso pasirinkimus: Aiškus – 
balsas skamba švariau ir aiškiau; Švelnus – tonai 
skamba draugiškiau ir švelniau; Šiltas – balsas 
malonesnis ir šiltesnis.
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Patogumas
• Ragelio meniu struktūra: Piktogramų meniu
• Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
• Asmeninis pritaikymas: Tylusis režimas
• Skambučių blokavimas: Nustatykite telefono 

ribojimus, kad būtų blokuojami tam tikri išeinantys 
skambučiai

• Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių 
indikatorius

• Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų 
brūkšnelių baterijos piktograma

• Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
• Kambario stebėjimas
• Dienos / laiko rodymo ekranas
• Žadintuvas
• Įvykio lemputė ragelyje
• Užprogramuojami spartieji mygtukai: (1–9 

mygtukai)
• Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, 

Skambintojo ID*, Mikrofono nutildymas, Praleisti 
skambučiai, Priimti skambučiai, Rinkti skambučiai

• Klaviatūros užraktas
• Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
• Autoregistracija
• Automatinis pokalbio išjungimas
• Papildomi rageliai: iki 4
• Mygtukų skaičius: 22
• Šviečianti klaviatūra: Balta
• Šviečianti klaviatūra
• Padidinti rinkimo skaičius
• Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
• Iki 18 valandų pokalbių laiko
• Iki 250 valandų budėjimo laiko
• Įkrovimo laikas: 8 val.
• Linijos laido ilgis: 1,8 m
• Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
• Asortimentas: Atvirame lauke < 300 m; viduje < 50 

m
• Blokuoti skambinančius asmenis / juodasis sąrašas*: 

Apriboti, kad skambinant iš tam tikrų numerių, 
telefonas neskambėtų

• Pranešimas apie įvykį: apie balso žinutę, praleistą 
skambutį ir nutildymą

• Neslystanti rankenėlė: Banguota
• Vizualus skambučio tonas
• Skambučio blokavimas: Anoniminis skambutis, 

Juodasis sąrašas

Garsas
• Garso profilis: „MySound“

• Garso reguliatorius ragelyje
• Melodijos ragelyje: 10 aukštos kokybės 

skambėjimo tonų
• Aukštos kokybės garsas

Vaizdas / ekranas
• Ekrano dydis: 4,6 cm (1,8 col.)
• Ekrano tipas: TFT tipo 262 tūkst. spalvų
• Foninis apšvietimas: taip
• Fono spalva: Balta

Atminties talpa
• VIP skambintojų atpažinimas
• Telefonų knyga: 100 vardų ir numerių
• Sąrašo perrinkimas: 20 paskutinių numerių
• Skambučių žurnalo įrašai: 50 įrašų
• Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate
• Keli telefonų knygos įrašai: iki 3 numerių

Maitinimas
• Baterijos talpa: 650 mAh
• Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
• Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
• Energijos sąnaudos: <0,7 W

Sauga
• Siuntimo šifravimas: taip

Tinklo funkcijos
• Suderinamas: GAP

SAR vertė
• „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

„Eco Design“
• Eko režimas: automatinis ir rankinis
• Eco+

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

18,4 x 13,5 x 5,9 cm
• Bendras svoris: 0,3883 kg
• Grynasis svoris: 0,3108 kg
• Pakuotės svoris: 0,0775 kg
• EAN: 48 95185 61244 7
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Specifikacijos
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* *Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos 
registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo 
operatorių.

http://www.philips.com

