
rostota, której trudno 
P
się o
Serię DECT1

Telefon ten 

niezwykle at

Wygo
• Kom
• Bezp

Korzy
• Wyś
• Zabl
• Loka

Korzy
• Krys
• Dzw
przeć
 stworzono z myślą o użytkownikach, dla których ważna jest łatwość obsługi. 

cechuje wspaniały wygląd, łatwość obsługi, niezawodność, znana marka i 

rakcyjna cena. Po prostu trudno mu się oprzeć.

dny zestaw
pletny zestaw telefoniczny DECT, w tym stacja bazowa oraz 2 słuchawki
łatne rozmowy wewnętrzne pomiędzy słuchawkami

staj z techniki łatwej w użyciu
wietlanie numeru telefonu
okuj klawiaturę, aby nie nacisnąć złego klawisza
lizuje słuchawkę, która dzwoni po przywołaniu

staj z dźwięku najlepszej jakości
talicznie czysty dźwięk
onki o brzmieniu zbliżonym do prawdziwych instrumentów
 

Philips
Telefon bezprzewodowy

DECT1222S



 

Obraz/Wyświetlacz
• Kolory wyświetlacza: Czarno-biały
• Technologia wyświetlania: Wyświetlacz 

ciekłokrystaliczny (LCD)
• Rozdzielczość głównego wyświetlacza: 

n.d. piksele
• Podświetlenie: nie

Dźwięk
• Dzwonki słuchawki: Instrumentalne

Wygoda
• Budzenie: Nie
• Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
• Wskaźnik ładowania baterii
• Zarządzanie połączeniami: Telekonferencja, Jawne 

przekazywanie połączeń, Wyciszenie mikrofonu
• Łatwa obsługa: Blokada klawiatury
• Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
• Współpraca z wieloma słuchawkami: do 

6 słuchawek
• Wskaźnik siły sygnału

Pojemność pamięci
• Pozycje rejestru połączeń: 20
• Książka telefoniczna: 30 nazw i numerów 

telefonów

Moc
• Rodzaj baterii: AAA
• Rodzaj baterii: NiMH
• Sposób zasilania: Akumulator
• Zasilanie sieciowe: 220-240 V AC, 50 Hz
• Liczba baterii: 3
• Czas gotowości: do 120 godzin
• Czas rozmowy: do 10 godz.

Funkcje sieciowe
• Wybieranie numeru: Tonowe, Impulsowe
• Antena: Wbudowany w stację bazową, 

Wbudowana w słuchawkę

Wymagania operatora
• Nazwa i identyfikacja dzwoniącego
•
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