
 

 

„Philips“
Bevielis telefonas su 
autoatsakikliu

60 min. autoatsakiklis
2,0 in ekranas / baltas fon. apšviet.
Telefono garsiakalbis

D7051B

E
Šis
na
šau
legancija ir funkcionalumas
 elegantiškas ir prašmatnus telefonas užtikrina aukštos kokybės garso atkūrimą. Patogiai 
udokitės dideliu, didelio kontrastingumo, spalvotu TFT tipo ekranu ir daugybe kitų 
nių funkcijų – visa tai plono ir prašmatnaus korpuso telefone.

Patirkite tikrą patogumą
• 5,1 cm (2,0") didelio kontrasto TFT tipo spalvotas ekranas
• Iki 60 min. pranešimų įrašymo laiko jūsų autoatsakiklyje
• Pagalbinio maitinimo režimu galite naudoti telefoną dingus maitinimo įtampai
• Privatumo nustatymai: skambučių blokavimas, tylusis režimas ir filtravimas
• Kūdikių stebėjimo funkcija įspėja jus, kai kūdikiui reikia jūsų dėmesio
• 2,5 mm ausinių lizdas ir diržo sąvarža pokalbiams laisvomis rankomis
• Iki 20 valandų pokalbių laiko

Išskirtinis garsas
• Aukštos kokybės garsas: aukštos kokybės akustinė inžinerija nuostabiam garsui
• „MySound“ garso profiliai atitinkantys jūsų pageidautiną garsą
• „Full-duplex“ aido anuliavimas užtikrina sklandų pokalbį
• Pastatomas ragelis su garsiakalbiu – mėgaukitės pokalbiais laisvomis rankomis

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



 „Full-duplex“ aido anuliavimas

Natūraliai bendraujant pokalbis ne visada 
vyksta pakaitomis – dažnai pašnekovai kalbėti 
pradeda tuo pačiu metu. Dabar dėl mūsų „Full-
duplex“ aido anuliavimo funkcijos pašnekovą 
galite puikiai girdėti net tuomet, kai abu kalbate 
vienu metu.

5,1cm (2,0") TFT tipo spalvotas ekranas

5,1 cm (2,0") didelio kontrasto TFT tipo 
spalvotas ekranas

Kūdikio stebėjimas

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.

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.

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.

Ausinių lizdas ir diržo sąvarža

2,5 mm ausinių lizdas ir diržo sąvarža suteikia 
galimybę patogiai naudotis laisvųjų rankų įranga 
net tada, kai vaikštinėjate po namus.

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.

Privatumo režimai

Vertinate privatumą ir ramybę namuose? 
Lengvai išjunkite melodijas tam tikru 
„ramybės“ metu ir mėgaukitės ramybe bei tyla. 
Papildoma filtravimo funkcija suteikia galimybę 
pasirinkti, kad telefonas vis tiek skambėtų, kai 
skambina bet koks pasirinktas adresatas – 
būsite tikri, kad jums prisiskambins tik 
„tinkami“ žmonės. Skambučių blokavimo 
funkcija suteikia galimybę išvengti netikėtų 
didelių skambučių sąskaitų blokuojant 
skambučius tam tikriems numeriams, 
skambučius numeriams, prasidedantiems tam 
tikrais skaičiais (pvz., numeriams, kai 
paskambinus mokama fiksuota suma), arba 
numeriams su tam tikrais vietovės kodais.
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Vaizdas / ekranas
• Ekrano dydis: 5,1 cm (2,0 col.)
• Ekrano tipas: TFT tipo 262 tūkst. spalvų
• Foninis apšvietimas: taip
• Fono spalva: Balta

Autoatsakiklis
• Įrašymo laiko trukmė: Iki 60 minučių
• Iš anksto įrašytas OGM
• Pranešimų skaitiklis aparate: Fono skaitiklis ( 2 x 7 

segmentai)
• Autoatsakiklio reguliavimas: telefone ir ragelyje
• Garsiakalbis aparate

Atminties talpa
• VIP skambintojų atpažinimas
• Telefonų knyga: 250 vardų ir numerių
• Sąrašo perrinkimas: 20 įrašų
• Skambučių žurnalo įrašai: 50 įrašų
• Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

Garsas
• Aukštos kokybės garsas
• Garso profilis: „MySound“
• Garso reguliatorius ragelyje
• Melodijos ragelyje: 10 aukštos kokybės 

skambėjimo tonų

Patogumas
• Ragelio meniu struktūra: Piktogramų meniu
• Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
• Asmeninis pritaikymas: Tylusis režimas ir nakties 

režimas
• Skambučių blokavimas: Nustatykite telefono 

ribojimus, kad būtų blokuojami tam tikri išeinantys 
skambučiai

• Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių 
indikatorius

• Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 5-jų 
brūkšnelių baterijos piktograma

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

mygtukai)
• Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, 

Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti 
skambučiai, AOH / Skambintojo ID

• Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
• Autoregistracija
• Automatinis pokalbio išjungimas

• Papildomi aparatai: 1
• Papildomi rageliai: iki 4
• Mygtukų skaičius: 22
• Šviečianti klaviatūra: Švelniai gintarinė spalva
• Padidinti rinkimo skaičius
• Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
• Klaviatūros užraktas
• Įkrovimo laikas: 8 val.
• Linijos laido ilgis: 1,8 m
• Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
• Asortimentas: Atvirame lauke <300 m; viduje < 

50m
• Pagrindas
• Ausinių lizdas
• Neslystanti rankenėlė: Su dryželiais
• Iki 20 valandų pokalbių laiko
• Iki 250 valandų budėjimo laiko

Maitinimas
• Baterijos talpa: 550 mAh
• Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
• Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
• Energijos sąnaudos: < 0,75 W
• Pagalbinio maitinimo režimas: Galima skambinti ir 

atsiliepti net nutrūkus elektros tiekimui

Sauga
• Siuntimo šifravimas: taip

Tinklo funkcijos
• Suderinamas: GAP
• Ryšio paslaugų meniu: Prieinamas tik operatoriui

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

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

Priedai
• Diržo sąsaga: Nuimamas diržo spaustukas

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

18,5 x 13,6 x 8 cm
• EAN: 87 12581 66642 2
• Bendras svoris: 0,454 kg
• Grynasis svoris: 0,362 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,092 kg
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
•
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