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 escolha inteligente
A
Qualidade assegurada combinada com funcionalidades práticas: design clássico com 
um toque moderno tornam o DECT515 realmente especial.

Ilumine as suas chamadas
• Visualização de números, letras, ícones e desenhos
• O ecrã LCD dispõe de retroiluminação para conveniência no escuro
• Toques polifónicos para um som mais natural e realista

Maximize a sua experiência de mensagens
• Enviar Mensagens de texto (SMS) através da linha fixa
• A entrada de texto previsível Eatoni facilita a escrita de mensagens SMS
• Criar várias caixas de correio SMS protegidas pelo código PIN

Beneficie de uma tecnologia fácil de utilizar
• Controlo do atendedor de chamadas através da base e do microtelefone
• Despertador
• Bloqueie o teclado numérico para evitar premir as teclas erradas

• Tecla piloto e menu carrocel navegam sob a forma de um menu cíclico

Multipack para o máximo de conveniência
• Utilize 2 telefones em quartos separados para transmitir ruídos
Philips
Atendedor para telefone 
sem fios
DECT5152S
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Imagem/Ecrã
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Cor-de-laranja
• Tamanho do ecrã na diagonal - tele: 4,0 cm
• Área de visualização efectiva: 31,5 x 21
• Linhas de texto: 4

Som
• Avisos sonoros da estação de base: Polifónicos
• Toques do auscultador: Polifónicos
• Controlo do volume: digital

Conveniência
• Aviso de fora do limite automático
• Teclas da estação de base: Tecla de pager
• Indicação de carregamento da bateria
• Indicação de bateria cheia
• Indicação de bateria fraca
• Gestão de Chamadas: Contadores de 

Chamadas, Reencaminhamento de Chamadas, 
Chamada em Retenção, Duração da Chamada, 
Chamada em Espera, ID do Emissor, Chamada 
em Conferência, Transferência de Chamadas 
Explícita, Microfone sem som, Chamadas Não 
Atendidas, Chamadas Recebidas

• Ícones de Carrocel: Lista de contactos, 
Atendedor de chamadas, SMS, Intercom, Rede, 
Extra, Base, Auscultador, Registo de chamadas

• À prova de queda: 120 cm
• Fácil de Utilizar: Modo mãos livres, Teclas, 

Bloqueio do teclado numérico
• Função: Corte do toque, para não perturbar, 

Custo de chamadas, Despertador, Função 
Babysit, Microfone sem som, Chamada em 
conferência, Marcação em cadeia, Directamente 
para modo Não Incomodar, Teclas de atalho, 
Toda a minha música em movimento, Chamada 
grátis entre auscultadores

• Teclas do Auscultador: Linha, Tecla piloto, 
Cancelar / Voltar a chamar, Teclado numérico 
de marcação, Altifalante, Registo de chamadas, 
Lista de contactos

• Linhas de texto: 4
• Capacidade multi-auscultadores: Até 6 

auscultadores
• Entrada de texto: Eatoni
• Grupo VIP com melodia própria: Sim, 3 grupos
• Controlo do volume

Acessórios
• Adaptador CA/CC
• Pilhas: 4 x AAA
• Cabos: Cabo RJ-11
• Carregador: sim, 1 carregador
• Manual do Utilizador

Produtos Relacionados
• Conteúdo da embalagem: Auscultador, Base, 2 

Pilhas NiMH AAA, Cabo de Telecomunicações, 
Adaptador de corrente, Manual do Utilizador, 
Folheto de garantia, Autocolante

Especificações ecológ.
• Composição química: Níquel Metal Hídrico

• Design Eco
• Revestimento livre de halogéneo
• Material da embalagem: Caixa
• Tipo de embalagem: Giftbox
• Produto e cabos sem PVC
• Manual utilizador c/ papel reciclado

Dimensões
• Antena: Integrada
• Dimensões da base: 118 x 130 x 60
• Peso da base: 180 g
• Factor de Forma: Semi-repousado na estação de 

base
• Cor do microtelefone: Silver Shadow
• Dimensões do auscultador: 120 mm
• Peso do auscultador: 100 g
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

262 x 90 x 217 mm
• Humidade relativa (funcionamento): até 95% a 

40 °C
• Humidade relativa (armazenamento): até 95% a 

40 °C
• Limite de temperaturas (funcionamento): 0°C a 

40°C
• Limite de temperaturas (armazenamento): -

25°C a 70°C

Energia
• Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
• Tipo de Bateria: NiMH
• Tempo de carga: 14 horas hr
• Tipo de Pilha: Recarregável
• Número de pilhas: 2
• Estação de base para alimentação: 230 V
• Potência RF Rádio: < 250 mW
• Tempo em 'standby': 200 horas
• Tempo de conversação: até 15 horas

Funcionalidades de Rede
• Antena: Tecnologia de Selecção Rápida, 

Integrada na base, Integrada no auscultador
• Compatível: GAP, PABX
• Marcação: Por tons, Por impulsos
• Mensagens: SMS rápido

Requisitos do Operador
• SMS
• ID do Emissor e Nome
• ID emissor chamada c/ chamada espera
• Contactos de serviços do operador

Atendedor de Chamadas
• Atendedor de chamadas Plug & Play
• Capacidade de tempo de gravação: 60 min.
• Mensagem a enviar VIP
• Selecção de chamadas
• Acesso remoto ao atendedor chamadas

Capacidade de Memória
• Partilha de nome/número de contactos: 65
• Capacidade transferência de melodias: -
• Capacidade de armazenamento SMS: 25
• Entradas do registo de chamadas: 40
•
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isor gráfico total
ste tipo de visor facilita a utilização do telefone, graças 
 boa qualidade e legibilidade dos caracteres. Dá-lhe 
ambém maior liberdade na comunicação pela casa. 
gora pode combinar texto com imagens ou números, 
or exemplo, quando enviar um SMS.

crã retroiluminado
 retroiluminação é uma função que ilumina o ecrã 
CD ou o teclado numérico, para utilização no escuro. 
s dois tipos mais comuns de retroiluminação são a 

etroiluminação por LED e a electroluminescente (EL). 
elecomandos retroiluminados com LEDs são 
ipicamente brilhantes mas instáveis, com cor amarela 
u verde, enquanto que os painéis EL são suaves, com 
ons azuis, brancos e verdes.

oques polifónicos
m toque polifónico significa que o telefone pode 

eproduzir vários toques simultaneamente, de forma a 
ossibilitar um desempenho musical preciso, e quando 
eproduzidos através do altifalante do telefone estes 
oques polifónicos soam tal como a música real.

ensagens de texto (SMS)
 Serviço de Mensagens Curtas (SMS) é um 
ecanismo de envio de mensagens curtas de no 
áximo 160 caracteres de texto. Estes 160 caracteres 

ão de texto simples e podem ser palavras abreviadas, 
úmeros ou uma combinação alfanumérica. O editor de 
exto previsível Eatoni®LetterWise ajuda-o a escrever 
ensagens de texto mais rapidamente. Com este 

istema de SMS único pode receber até 200 
ensagens em 10 caixas de correio diferentes. 
esponder a uma mensagem de amor, enviar uma 

embrança de uma reunião importante, …tudo isto 
ode agora ser colocado num SMS e enviado através da 
ede fixa.

ditor de texto Eatoni
 LetterWise da Eatoni é uma solução de entrada de 
exto fácil de utilizar que exige apenas 1,16 cliques por 
etra correcta. Torna a escrita confortável, rápida e 
recisa, semelhante a um teclado. É única entre as 
oluções de entrada de texto previsível pela sua 
apacidade de utilizar facilmente abreviaturas, nomes, 
ndereços e URLs.

aixas de correio pessoais
s crianças de uma certa idade gostam de alguma 
rivacidade em casa quando enviam SMS para os 
migos. Mas adquirir vários telemóveis pode ser 
ispendioso. Os telefones DECT oferecem até 9 caixas 
e correio SMS pessoais que podem ser protegidas por 
ódigos PIN - os SMS podem continuar privadas apesar 
a utilização colectiva do telefone. O utilizador tem de 

nformar os amigos do número da sua caixa de correio 
ara que estes possam enviar-lhe SMS directamente 
ara a sua caixa de correio pessoal. Ao enviar um SMS 
 partir de uma caixa de correio pessoal é mais fácil ao 
estinatário responder directamente para essa caixa de 
orreio, não sendo portanto necessário lembrar-se do 
úmero da caixa de correio.

ontrolo TAM de base e microtelefone
asta olhar para a estação de base para saber 

mediatamente se recebeu mensagens. Nessa altura, 
uvir e apagar mensagens é tão simples quanto premir 

uma tecla na estação de base - para aqueles que nunca 
sabem onde deixam o microtelefone.
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Especificações Produtos em destaque

Atendedor para telefone sem fios
  


