
e slimme keuze
D
Betrouwbare kwaliteit en praktische functies. Dankzij het klassieke ontwerp met een 
modern uitstraling is de DECT511 een heel bijzondere telefoon.

Light up your calls
• Display voor cijfers, letters, pictogrammen en tekeningen
• LCD-scherm met achtergrondverlichting voor in het donker

Haal het meeste uit uw tekstberichten
• Korte tekstberichten via een vaste lijn
• Eatoni tekstinvoer maakt het schrijven van SMS'jes gemakkelijker
• Maak postvakken die worden beveiligd door een PIN-code

Geniet van de gebruiksvriendelijke technologie
• Wekker
• Blokkeer het paneel zodat u geen verkeerde toetsen indrukt
• Cirkelvormige navigatie voor pilot key en carrouselmenu
• Filter inkomende oproepen en schakel het volume van de ringtone uit
Multiverpakking voor ultiem gebruiksgemak
• Conference call via verschillende handsets
• Gebruik twee handsets in aparte kamers om geluid te verzenden
Philips
Draadloze telefoon
DECT5113S
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Geluid
• Ringtones handset: Polyfoon
• Volumeregeling: digitaal

Beeld/Display
• Achtergrondverlichting
• Achtergrondkleur: Oranje
• Schermdiameter: 4,0 cm
• Effectief weergavegebied: 31,5 x 21
• Tekstregels: 4

Convenience
• Melding bij buiten bereik
• Toetsen op het basisstation: Paging-toets
• Indicatie 'batterij wordt opgeladen'
• Indicatie 'batterij opgeladen'
• Indicatie 'batterij bijna leeg'
• Gespreksbeheer: Gesprek doorverbinden, 

Wisselgesprek, Nummerherkenning, 
Telefonische vergadering, Expliciete 
gespreksoverdracht, Mute functie microfoon, 
Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken, 
Gesprekstellers, Gesprek in wacht, 
Gespreksduur

• Carrousel-pictogrammen: Telefoonboek, SMS, 
Intercom, Netwerk, Extra, Basisstation, 
Handset, Gesprekken-log

• Valbestendig: 120 cm
• Gebruiksgemak: Handsfree modus, Sneltoetsen, 

Blokkering van toetsenpaneel
• Functie: "Niet storen"-functie van ringtone, 

Gesprekskosten, Wekker, Babysitfunctie, Mute 
functie microfoon, Telefonische vergadering, 
Serieel bellen, Direct naar de modus Niet 
storen, Sneltoetsen, Blokkering van 
toetsenpaneel, Gratis gesprekken tussen 
handsets

• Toetsen handset: Lijn, Pilot key, Annuleren/
oproepen, Toetsenpaneel, Luidspreker, 
Gesprekken-log, Telefoonboek

• Tekstregels: 4
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 

6 handsets
• Tekstinvoer: Eatoni
• VIP-groep met eigen melodie: Ja, 3 groepen
• Volumeregeling

Vereisten voor de operator
• SMS
• Naam- en nummerherkenning
• Nummerherkenning bij wisselgesprek
• Telefoonboek met operatordiensten

Netwerkfuncties
• Antenne: Snel selecteren, Geïntegreerd in 

basisstation, Geïntegreerd in handset
• Compatibel: GAP, PABX

• Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon
• Berichtenservice: Quick SMS

Geheugencapaciteit
• Naam- en nummer telefoonboek: 65
• Capaciteit om ringtone te downloaden: -
• SMS-opslagcapaciteit: 25
• Gegevens in gesprekken-log: 40

Accessoires
• AC/DC-adapter
• Batterijen: 6 x AAA
• Gebruikershandleiding
• Kabels: RJ 11-kabel
• Oplader: Ja, 2 opladers

Verwante producten
• Inhoud van de verpakking: Handset, Basisstation, 

Telefoonsnoer, Stroomadapter, 
Gebruikershandleiding, Garantiekaart, Sticker, 2 
AAA NiMH-batterijen

Ecologische specificaties
• Eco ontworpen
• Halogeenvrije behuizing
• Verpakkingsmateriaal: Karton
• Verpakkingstype: Geschenkverpakking
• Chemische samenstelling: Nikkelmetaalhydride
• PVC-vrije producten en kabels
• Handleiding op gerecycled papier

Afmetingen
• Antenne: Geïntegreerd
• Afmetingen basisstation: 118 x 130 x 60
• Gewicht basisstation: 180g
• Vormfactor: Gedeeltelijk rustend op basisstation
• Kleur van de handset: Silver Shadow
• Afmetingen handset: 120 mm
• Gewicht handset: 100 g
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

262 x 90 x 217 mm
• Relatieve vochtigheid (in bedrijf): Maximaal 95% 

bij 40 °C
• Relatieve vochtigheid (opslag): Maximaal 95% bij 

40 °C
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -25 °C tot 70 °C

Voeding
• Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C
• Batterijtype: NiMH
• Oplaadtijd: 14 uur u
• Willekeurige batterij: Oplaadbaar
• Aantal batterijen: 2
• Radio RF-vermogen: < 250 mW
• Stand-by tijd: 200 uur
• Spreektijd: maximaal 15 uur
• Stroomvoorziening basisstation: 230 V
•
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olledig grafisch display
it type display vergemakkelijkt het gebruik van uw 

elefoon dankzij de goede kwaliteit en leesbaarheid van 
e letters. Profiteer van de nieuwe 
ommunicatiemogelijkheden en combineer in uw SMS-
ericht tekst met afbeeldingen of nummers.

chtergrondverlichting op het scherm
chtergrondverlichting is een functie waarbij het LCD-
cherm of toetsenpaneel wordt verlicht wanneer het 
onker is. De twee meest voorkomende typen 
chtergrondverlichting zijn LED en EL 
elektroluminiscent). Achtergrondverlichting met LED's 
p afstandsbedieningen zijn normaal gesproken helder 
aar ongelijk verdeeld met een gele of groene kleur, 

erwijl EL-schermen egaal zijn met witblauwe, witte of 
roene schaduwen.

ekstberichten (SMS)
et SMS (Short Message Service) kunt u korte 

erichten versturen van maximaal 160 tekens in tekst 
onder opmaak. Deze tekens vormen woorden, cijfers 
f alfanumerieke combinaties. Dankzij de 
oorspellende Eatoni®LetterWise teksteditor kunt u 
neller tekstberichten schrijven. Via het unieke SMS-
ysteem kunt u maximaal 200 berichten ontvangen in 
ien verschillende postvakken. Berichten voor dierbaren, 
erinneringen voor belangrijke vergaderingen, 
nzovoort. U kunt het allemaal in een tekstbericht 
etten en via de vaste lijn versturen.

atoni teksteditor
e LetterWise teksteditor van Eatoni is een 
ebruiksvriendelijke oplossing voor het invoeren van 
ekst. De gebruiker hoeft maar 1,16 keer per correcte 
etter op de toets te drukken. Het toetsenpaneel van 
en telefoon is net zo snel, aangenaam en nauwkeurig 
e gebruiken als een toetsenbord. Het unieke systeem 
oor voorspellende tekstinvoer maakt het invoeren van 
fkortingen, namen, adressen en URL's gemakkelijker.

ersoonlijke postvakken
inderen stellen ook thuis hun privacy op prijs wanneer 
e SMS'jes versturen naar vrienden. Maar een mobiele 
elefoon voor ieder kind wordt al snel een dure grap. 
ECT-telefoons bieden negen persoonlijke postvakken 
et PIN-code - iedereen gebruikt de telefoon, maar het 
ericht blijft persoonlijk. De gebruiker moet het 
ummer van het postvak aan vrienden geven zodat zij 
MS'jes direct naar het persoonlijke postvak kunnen 
turen. Als u een SMS'je verstuurt vanuit uw 
ersoonlijke postvak, kan de geadresseerde direct 
eageren zonder dat hij daarvoor het nummer van het 
ostvak nodig heeft.

ekker

lokkering van toetsenpaneel
enkt u zich eens in hoe handig het is om de DECT-

elefoon mee te nemen wanneer u aan het tuinieren 
ent. Maar veilig weggestopt in uw zak kan het wel 
ens gebeuren dat er per ongeluk een toets wordt 
ngedrukt. Zet dan de blokkering van het toetsenpaneel 
an, zodat u niet onbewust met uw neef in de VS zit te 
ellen. U zou wel eens voor onaangename verrassingen 
unnen komen te staan wanneer u de telefoonrekening 
n de brievenbus krijgt.

Pilot key en carrouselmenu
Met het pilot key-navigatiesysteem kunt u snel door 
menu's en instellingen bladeren. De pilot key is een 
draaiwiel aan de linkerkant van de telefoon waarmee u 
naar boven en beneden kunt bladeren en dat u tevens 
kunt indrukken. U bedient met dit draaiwiel het 
carrouselmenu waarvan de menupictogrammen in een 
cirkel worden weergegeven.
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