
kıllı seçim
A
Güvenilir kalite, pratik özelliklerle bir arada: Modern dokunuşlarla bütünleştirilmiş klasik 
tasarım, DECT515'i gerçekten özel kılar.

Aramalarınızı aydınlatın
• Numaralar, harfler, simgeler ve çizimler gösterebilen ekran
• Karanlıkta kolaylık sağlamak için LCD ekranda arkadan aydınlatma vardır
• Polifonik zil sesleri ile daha doğal ve gerçekçi bir ses

Kullanımı kolay teknolojiden yararlanın
• Baz ünitesinden ve ahizeden telesekreter kontrolü
• Alarmlı saat
• Yanlış tuşlara basılmasını önlemek için tuşları kilitleyin
• Pilot tuşu ve döngüsel menüyle, dairesel bir menü içinde dolaşabilirsiniz
Philips
Kablosuz telefon 
telesekreter
DECT5151S
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Resim/Ekran
• Arkadan ışıklandırma
• Arkadan renkli ışıklandırma: Turuncu
• Diagonal ekran boyutu - tele: 4,0 cm
• Efektif izleme alanı: 31,5x21
• Metin satır sayısı: 4

Ses
• Baz ünitesi zilleri: Polifonik
• Ahize zilleri: Polifonik
• Ses seviyesi kontrolü: dijital

Kolaylıklar
• Otomatik menzil dışında uyarısı
• Baz Ünitesi tuşları: Çaldırma tuşu
• Pil şarj gösterimi
• Pil dolu gösterimi
• Pil zayıf gösterimi
• Arama Yönetimi: Arama Sayacı, Yönlendirme, 

Aramayı Tutma, Arama Süresi, Bekleyen Arama, 
Arayan Numarayı Gösterme, Konferans 
Araması, Açık Arama Aktarma, Mikrofonun 
sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen 
Aramalar

• Simgeler: Telefon Defteri, Telesekreter, SMS, 
Diyafon, Ağ, Ekstra, Tabanlık, Ahize, Arayan / 
aranan no kaydı

• Düşmeye dayanıklı: 120 cm
• Kullanım kolaylığı: Ahizesiz görüşme modu, Hızlı 

Tuşlar, Tuş Kilidi
• Fonksiyon: "Rahatsız etmeyin modu" zil sesi 

iptali, Arama tutarı, Alarmlı saat, Bebek izleme 
fonksiyonu, Mikrofonun sesini kapatma, 
Konferans görüşmesi, Zincirleme çevirme, 
Doğrudan "Rahatsız etmeyin modu", Kısayol 
tuşları, Tuş kilidi, El cihazından diğerini arama

• Ahize Tuşları: Hat, Pilot tuşu, İptal / Tekrar 
arama, Çevirme tuşları, Hoparlör, Arayan / 
aranan no kaydı, Telefon Defteri

• Metin satır sayısı: 4
• Birden çok ahize olanağı: 6 ahizeye kadar
• Metin girişi: Eatoni
• Özel melodili VIP grubu: Evet, 3 grup
• Ses seviyesi kontrolü

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü
• Piller: 2 x AAA
• Kablolar: RJ 11 kablo
• Kullanım Kılavuzu

İlgili Ürünler
• Paket içeriği: Ahize, Tabanlık, 2 AAA NiMh Pil, 

Telekom Hat Kablosu, Güç adaptörü, Kullanım 
Kılavuzu, Garanti belgesi, Çıkartma

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kimyasal bileşikler: Nikel-Metal Hidrit
• Ekolojik Tasarım

• Halojensiz muhafaza
• Ambalaj malzemesi: Karton
• Ambalaj türü: Hediye kutusu
• PVC'siz ürün ve kablolar
• Dönüşümlü kağıttan kullanım kılavuzu

Boyutlar
• Anten: Entegre
• Temel boyutlar: 118x130x60
• Baz ünitesi ağırlığı: 180g
• Form Faktörü: Baz ünitesinde eğik şekilde durur
• Ahize rengi: gümüş
• Ahize boyutları: 120mm
• Ahize ağırlığı: 100g
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

262 x 90 x 217 mm
• Ortamın Nem Oranı (çalıştırma): 40°C'de %95'e 

kadar
• Ortamın Nem Oranı (saklama): 40°C'de %95'e 

kadar
• Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -25°C - 70°C

Güç
• Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
• Pil Tipi: NiMH
• Şarj süresi: 14 saat sa
• Pil Türü: Şarj edilebilir
• Pil sayısı: 2
• Güç kaynağı baz ünitesi: 230V
• Radyo RF gücü: <250mW
• Bekleme süresi: 200 saat
• Konuşma süresi: 15 saate kadar

Ağ Özellikleri
• Anten: Hızlı Anten Seçim Teknolojisi, Baz 

ünitesine entegre, Ahizeye entegre
• Uyumlu: GAP, PABX
• Arama: Ton, Darbe
• Mesajlaşma: Hızlı SMS

Operatör Koşulları
• Arayan numarayı ve adı gösterme
• Bekleyen aramadaki numarayı gösterme
• Operatör servis numaraları

Telesekreter
• Tak ve Çalıştır Telesekreter
• Kayıt süresi kapasitesi: 60 dak
• VIP cevap mesajı
• Arama görüntüleme
• Telesekretere uzaktan erişim

Hafıza Kapasitesi
• Ad ve numara paylaşılan telefon defteri: 65
• Melodi saklama kapasitesi: -
• SMS saklama kapasitesi: 25
• Aranan / arayan no kaydı: 40
•
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am grafik ekran
u tür ekranlar, karakterlerin kalitesi ve okunaklılığı 
ayesinde telefonunuzun kullanımını kolaylaştırır. Aynı 
amanda evinizden yaptığınız iletişimlerde size daha 
azla özgürlük kazandırır. Artık örneğin SMS 
önderirken metni resimler veya numaralarla birlikte 
ullanabilirsiniz.

on ışıklı ekran
rka aydınlatma, karanlıkta kullanım için LCD ekranı 
ydınlatan bir özelliktir. Arka aydınlatmanın en yaygın 

ki türü LED ve EL teknolojileridir. LED'le aydınlatılan 
zaktan kumandalar çoğunlukla kuvvetli ama dengesiz 
eşil veya mavi bir ışığa sahiptir, EL panellerse düzgün 
avi, beyaz veya yeşil tonlardadır.

olifonik zil sesleri
olifonik zil sesi, telefonun aynı anda birçok tonu 
alabildiği anlamına gelir; böylece eksiksiz bir müzikal 
erformans mümkün olur ve telefonun hoparlöründen 
alındıklarında bu polifonik zil sesleri gerçek müzik 
ibidir.

az ünitesi/ahizeden telesek. kontrolü
esaj alıp almadığınızı hemen anlamak için baz 

nitesine bakmanız yeter. Sonra mesajları dinlemek 
eya silmek, baz ünitesindeki tek tuşa basmak kadar 
olaydır; ahizeyi nerede unuttuklarını asla 
atırlamayanlara göre bir özellik.

larmlı saat

uş kilidi
ahçe işleriyle uğraşırken DECT telefonun yanınızda 
lması ne kadar rahat olur. Ama cebinizde sıkışıp 
uşlara yanlışlıkla basılabilir. Yanlışlıkla ABD'deki 
uzeninizi arayıvermeyi önlemek için tuş kilidini 
ullanırsanız, telefon faturanızı gördüğünüzde kötü bir 
ürprizle karşılaşmaktan kurtulmuş olursunuz!

ilot tuşu ve döngüsel menü
ilot tuşlu gezinti sistemi, kolay gezinti ve ayar olanağı 
ağlar. Pilot tuşu, telefonun sol tarafında bulunan, aşağı, 
ukarı çevrilebilen ve ortasına basılabilen bir tekerdir. 
kranda, dairesel bir şekilde dizilmiş menü simgeleri 

çinde dönerek ilerleyen Döngüsel menüye kumanda 
der.
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Teknik Özellikler Ürün özellikleri

Kablosuz telefon telesekreter
  


