
et smarte valg
D
Pålidelig kvalitet kombineret med praktiske funktioner: Dette klassiske design med 
moderne detaljer gør DECT511 til noget helt specielt.

Sæt lys på dine samtaler
• Display til tal, bogstaver, ikoner og tegninger.
• LCD-skærm med praktisk baggrundsbelysning, så den er let at se i mørke.

Maksimér din oplevelse ved udveksling af beskeder
• Download ringetoner fra særlige websteder
• Tekstbeskedudveksling (SMS) til korte meddelelser over en fast linje.
• Eatoni prædiktiv tekstindtastning forenkler skrivning af SMS'er.

Nyd godt af brugervenlig teknologi
• Alarm-ur
• Lås dit tastatur, så du undgår at trykke på de forkerte taster.
• Pilottast og karruselmenu navigerer i et menu-cykel format.
• Frasortér opkald, og afbryd ringetonen, hvis du ønsker mere kontrol.
Multipakke giver ultimativ komfort.
• Brug 2 håndsæt i adskilte værelser til at overføre lyde.
• Konferenceopkald deler en samtale på flere håndsæt.
Philips
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Billede/display/skærm
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Orange
• Diagonal skærmstørrelse - tele: 4,0 cm
• Effektivt betragtningsområde: 31,5 x 21mm
• Tekstlinjer: 4

Lyd
• Håndsæt ringetoner: Polyfonisk
• Styrkeregulering: digital

Komfort
• Advarsel om svigtende forbindelse
• Basestation taster: Personsøgningstast
• Indikator for batteriopladning
• Indikator for fuldt opladet batteri
• Indikator for lavt batteriniveau
• Opkaldsstyring: Opkaldstællere, Viderestilling af 

opkald, Opkald i venteposition, Opkaldstid, 
Banke på, Vis nummer, Konferenceopkald, 
Viderestilling, Mikrofon-afbryder, Mistede 
opkald, Modtagne opkald

• Karrusel-ikoner: Telefonbog, SMS, Intercom, 
Netværk, Ekstra, Base, Håndsæt, Opkaldslog

• Stødsikker: 120 cm
• Brugervenlighed: Håndfri funktion, 

Genvejstaster, Tastaturlås
• Funktion: Slå Forstyr ikke ringetone fra, 

Samtalepris, Alarm-ur, Babyovervågning, 
Mikrofon-afbryder, Konferenceopkald, 
Kædeopkald, Omstilling til Vil ikke forstyrres, 
Genvejstaster, Tastaturlås, Gratis håndsæt til 
håndsæt opkald, Melodi-download

• Håndsæt taster: Linje, Pilottast, Annullér / 
Genopkald, Opkaldstastatur, Højttaler, 
Opkaldslog, Telefonbog

• Tekstlinjer: 4
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 6 håndsæt
• Tekstindtastning: Eatoni
• VIP-gruppe med egen melodi: Ja, 3 grupper
• Styrkeregulering

Tilbehør
• Lysnetadapter
• Batterier: 4 x AAA
• Kabler: RJ 11 kabel
• Oplader: ja, 1 oplader
• Brugervejledning

Relaterede produkter
• Pakkens indhold: Håndsæt, Base, 2 AAA NiMH 

batterier, Telefonledning, Lysnetadapter, 
Brugervejledning, Garantibevis, Etiket

Miljøspecifikationer
• Kemisk sammensætning: Nikkelmetalhydrid
• Eco konstruktion
• Halogenfrit hus
• Pakkemateriale: Emballage
• Emballagetype: Gaveæske
• PVC-fri produkter og kabler
• Brugerhåndbog på genbrugspapir

Mål
• Antenne: Integreret
• Størrelse på base: 118 x 130 x 60
• Vægt (base): 180 g
• Form Factor: Skråt liggende på basestation
• Håndsæt farve: silver shadow
• Mål (håndsæt): 120 mm
• Vægt (håndsæt): 100 g
• Mål på emballage (B x H x D): 

262 x 90 x 217 mm
• Relativ fugtighed (drift): op til 95% ved 40° C
• Relativ fugtighed (opbevaring): op til 95% ved 40° 

C
• Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
• Temperaturområde (opbevaring): -25 °C til 70 

°C

Strømforsyning
• Omgivende temperatur: 5 °C til 40 °C
• Batteritype: NiMH
• Opladningstid: 14 timer t
• Batteritype: Genopladelig
• Batterier: 2 mW
• Strømforsyning basestation: 230 V
• Sendeefekt: <250 mW
• Standby-tid: 200 timer
• Taletid: Op til 15 timer

Netværksfunktioner
• Antenne: Fast Selection teknologi, Integreret på 

base, Integreret på håndsæt
• Kompatibel: GAP, PABX
• Opkald: Tone, Puls
• Meddelelsesmuligheder: Quick SMS

Operatørkrav
• SMS
• Navn og vis-nummer
• Vis-nummer ved ventende opkald
• Operatørtjeneste telefonbog

Hukommelseskapacitet
• Fælles telefonbog med navn og nummer: 65
• Melodi download-kapacitet: 3
• SMS-lagringskapacitet: 25
• Poster i opkaldslog: 40
•
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uldt grafisk display
enne display-type gør det nemmere at bruge din 

elefon på grund af tegnenes gode kvalitet og 
æselighed. Den giver også større frihed i 
ommunikation fra dit hjem. Nu kan du kombinere 
ekst med billeder eller tal, når du f.eks. sender en SMS.

aggrundsbelyst skærm
aggrundsbelysning er en facilitet, der oplyser LCD-
kærmen eller tastaturet til brug i mørke. De to mest 
lmindelige typer baggrundsbelysning er LED og 
lektroluminiscens (EL). Fjernbetjeninger med LED 
elysning er sædvanligvis klare, men ujævne med en gul 
ller grøn farve, mens EL paneler er jævne med blå, 
vide eller grønne toner.

ownload af ringetoner
enne funktion gør det muligt at tilpasse din telefon ved 
t downloade ringetoner. Ring blot op til en udbyder af 
ådan en tjeneste, og vælg en sang. Du får tilsendt en 
MS sammen med den vedhæftede melodi. Du kan 
ælge denne melodi på samme måde som alle andre 
ingetoner (afhænger af landet og nettet).

ekstmeddelelser (SMS)
hort Message Service (SMS) er et system til levering af 
orte meddelelser, der kan indeholde op til 160 tegn 
ed tekst. Disse 160 tegn er almindelig tekst og kan 
estå af ord, tal eller en alfanumerisk kombination. 
atoni®LetterWise er en prædiktiv tekst-editor, som 
jælper dig med at skrive tekstmeddelelser hurtigere. 
ed dets unikke SMS system kan du modtage op til 

00 meddelelser i 10 forskellige postkasser. Hilsner til 
in kæreste, en hurtig påmindelse om et vigtigt møde - 
lt dette kan nu stå i en SMS og sendes over fastnettet.

atoni tekst-editor
atoni's LetterWise er en brugervenlig 
ekstindtastningsløsning, der blot kræver1,16 tryk pr. 
orrekt bogstav. Indtastning på et telefontastatur er lige 
å bekvem, hurtig og nøjagtig som på en skrivemaskine. 
landt løsninger til prædiktiv tekstindtastning er det 
nestående på grund af evnen til at håndtere 
ndtastning af forkortelser, navne, adresser og URL'er.

larm-ur

astaturlås
vor er det praktisk at medbringe din DECT telefon, 
år du er i haven. Men i din lomme kan der utilsigtet 
rykkes på en tast. Hvis du vil forhindre en opringning 
ed et uheld til din kusine i USA, er tastaturlåsen en 
ikker måde at undgå kedelige overraskelser på din 
æste regning.

ilottast og karruselmenu
ilottast navigationssystemet giver mulighed for nem 
avigation og indstilling. Pilottasten er en rulletast på 
enstre side af telefonen, der kan køres op eller ned og 
rykkes ind i mellemposition. Den betjener 
arruselmenuen, der består at en cirkulær løkke af 
enuikoner, som vises på skærmen.

il ikke forstyrres-funktion
r du træt af, at børnenes venner ringer lige netop, når 
u er ved at servere aftensmad? Med Vil ikke forstyrres 
an du frasortere uønskede opkald og afbryde 
ingetonen, når du ikke ønsker at blive forstyrret, men 

ønsker at holde linjen åben for familien.

Babysitterfunktion
Er du bange for, at din baby ikke sover? Der er ingen 
grund til konstant at skulle gå og kontrollere i hans/
hendes værelse. I babysitter indstilling kan du lytte til 
ham/hende, uanset hvor du er i huset.
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