
 

 

Philips
Draadloze telefoon met 
antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 60 min. 

opnametijd

2,0 inch display, witte verlichting
SoundBar

D7051B

E
De
So
ge
legantie en goede prestaties
ze elegante en stijlvolle telefoon levert de verbluffende geluidsweergave van HQ-
und. Geniet van het extra grote, contrastrijke TFT-kleurendisplay en de vele andere 
weldige functies die in de gestroomlijnde, strakke behuizing besloten liggen.

Ervaar echt comfort
• TFT-kleurenscherm van 5,1 cm (2,0") met hoog contrast
• Maximaal 60 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
• Privacyinstellingen: nummerblokkering, stiltemodus met filter
• Babyfoon waarschuwt u wanneer uw baby uw aandacht nodig heeft
• 2,5 mm hoofdtelefoonaansluiting en riemclip voor eenvoudig handsfree bellen
• Ruwe achterzijde voor een stevige grip
• Tot 20 uur spreektijd

Buitengewoon geluid
• HQ-Sound: hoogwaardige akoestische techniek voor superieur geluid
• MySound-profiel dat bij u past
• Full-duplex echo-onderdrukking zorgt voor een vloeiend gesprek
• Afzonderlijke handset met luidspreker voor gemakkelijk handsfree telefoneren

Milieuvriendelijk product
• Weinig straling (modi ECO en ECO+) en een laag energieverbruik



 Full-duplex echo-onderdrukking

Tijdens een normaal gesprek wordt er wel 
eens door elkaar heen gesproken. Nu kunt u 
dankzij onze full-duplex echo-onderdrukking 
alles perfect horen, zelfs wanneer u allebei 
tegelijkertijd praat.

5,1 cm (2,0") TFT-kleurenscherm

TFT-kleurenscherm van 5,1 cm (2,0") met 
hoog contrast

Babyfoon

Ontvang een melding wanneer uw baby u heeft 
nodig. Plaats de DECT-handset in de 
babykamer en ontvang een melding op het 
basisstation of op een andere DECT-telefoon 
(d.w.z. een andere vaste lijn) of mobiele 
telefoon (wanneer u weg bent) wanneer de 
baby begint te huilen.

Milieuvriendelijk model met ECO+

Philips-telefoons zijn energiezuinig en 
ontworpen met oog voor het milieu. In de 
ECO-modus neemt de straling met maximaal 
60% af en tijdens het opladen zelfs met 
maximaal 95%. Als de modus ECO+ is 
geactiveerd, is er helemaal geen straling.

Luidsprekertelefoon met handset

De handsfree modus maakt gebruik van een 
ingebouwde luidspreker om de stem van de 
beller te versterken, zodat u tijdens een 
gesprek kunt praten en luisteren zonder de 
telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral 
nuttig als u het gesprek met meerdere mensen 
wilt volgen of als u tijdens het gesprek 
aantekeningen wilt maken.

Hoofdtelefoonaansluiting en riemclip

2,5 mm hoofdtelefoonaansluiting en riemclip 
voor comfortabel handsfree bellen, zelfs als u 
door het huis beweegt.

HQ-Sound

Draagbare Philips-telefoons met HQ-Sound: 
dankzij tientallen jaren ervaring en 
baanbrekende innovaties in de ontwikkeling 
van HiFi-audioproducten en hoogwaardige 
hoofdtelefoons, beschikken onze DECT-
telefoons over een voortreffelijk helder geluid. 
Als het gaat om verbetering van de 
geluidskwaliteit hebben onze akoestische 
technici en architecten overal aan gedacht - 
hoogwaardige componenten, digitale 
signaalverwerking, nauwkeurig akoestisch 
ontwerp, en geavanceerd testen en 
afstemmen. Het resultaat is een helder, 
duidelijk en authentiek geluid. Het klinkt zo 
goed en zo natuurlijk, het is bijna alsof je naast 
elkaar staat.

Antislipbehuizing

De achterkant van de handset is voorzien van 
een speciale structuur voor extra comfort en 
een betere grip.
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Beeld/scherm
• Schermgrootte: 5,1 cm (2,0")
• Schermtype: 262 K TFT-kleurenscherm
• Achtergrondverlichting: ja
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit

Antwoordapparaat
• Capaciteit opnametijd: Maximaal 60 minuten
• Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
• Berichtenteller op basisstation: Oranje teller (2 x 7 

segmenten)
• Bediening van antwoordapparaat: via basisstation 

en handset
• Luidspreker op basisstation

Geheugencapaciteit
• VIP-nummerherkenning
• Telefoonboek: 250 namen en nummers
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 20 vermeldingen
• Gegevens in gesprekkenlog: 50 vermeldingen
• Telefoonboek opslaan in basis

Geluid
• HQ-Sound
• Geluidssysteem: MySound
• Volumeregeling op handset
• Ringtones op handset: 10 HQ-beltonen

Comfort
• Menustructuur in de handset: Pictogrammenmenu
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten
• Personalisering: Stille modus en nachtmodus
• Oproepen blokkeren: Beperk specifieke uitgaande 

gesprekken op de telefoon
• Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
• Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram 

met 5 balkjes
• Intercom - meerdere handsets
• Kamerbewaking
• Datum-/tijdsaanduiding
• Wekker
• Eventlampje op de handset
• Indicator voor batterij opladen
• Programmeerbare sneltoetsen: Toetsen 1 t/m 9
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, 

Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, 
Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken

• Toetsgeluid in-/uitschakelen
• Automatische registratie
• Automatisch ophangen
• Meerdere basisstations mogelijk: 1

• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
• Aantal toetsen: 22
• Verlicht toetsenpaneel: Licht oranje
• Kiescijfer vergroten
• Toetsen op het basisstation: Paging-toets
• Blokkering van toetsenpaneel
• Oplaadtijd: 8 uur
• Snoerlengte: 1,8 m
• Netsnoerlengte: 1,8 m
• Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
• Beltoon basisstation
• Hoofdtelefoonaansluiting
• Antislipbehuizing: Gestreept
• Tot 20 uur spreektijd
• Tot 250 uur stand-bytijd

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 550 mAh
• Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
• Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Energieverbruik: < 0,75 W

Beveiliging
• Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties
• Compatibel: GAP
• Netwerkservicemenu: Alleen beschikbaar voor 

provider

SAR-waarde
• Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp
• EcoMode: automatisch en handmatig
• ECO+

Accessoires
• Riemclip: Verwijderbare riemclip

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

18,5 x 13,6 x 8 cm
• EAN: 87 12581 66639 2
• Brutogewicht: 0,516 kg
• Nettogewicht: 0,424 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,092 kg
• Type schap: Leggen
•
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