Philips
Telefone sem fios

DECT5211S

A escolha inteligente
A série DECT 5 foi especialmente concebida para pessoas que preferem o desempenho
e a qualidade. Simples e elegante, sem quaisquer funcionalidades supérfluas, este telefone
é o exemplo da "escolha inteligente"
O melhor desempenho
• 300 horas de autonomia em modo standby
• Guarde até 60 mensagens curtas (SMS)
• Guarde até 250 nomes e números na lista telefónica
Personalize o seu telefone
• Reconheça os seus amigos pelo toque
• Tenha uma caixa de SMS dedicada para cada membro da família
• Transfira toque de sites dedicados
Great convenience
• Fale sem ter de segurar no telefone
• Visualização de números, letras, ícones e desenhos
• Facilita a compactação do texto
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Telefone sem fios
Especificações

Produtos em destaque

Imagem/Visualização
•
•
•
•
•

Cores do ecrã: Preto e branco
Tecnologia de ecrã: Dispositivo de Cristal Líquido
Resolução do Ecrã Principal: 108x65 pixel
Retroiluminação
Cor da retroiluminação: Azul

Som

• Toques do microtelefone: Instrumental,
Polifónicos, Transferência de Melodias
• Controlo do volume: Controlo do volume para
cima/baixo

Conveniência
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarmes: Despertador, Modo Nocturno
Teclas da estação de base: Tecla de pager
Indicação de carregamento da bateria
Gestão de Chamadas: Chamada em Espera, ID do
Emissor, Chamada em Conferência, Transferência
de Chamadas Explícita, Microfone sem som
Fácil de Utilizar: Modo mãos livres, Bloqueio do
teclado numérico, Controlo de Menus, Interface
Gráfica do Utilizador
Capacidade multibases: 4
Capacidade multimicrotelefones: Até 6
auscultadores
Indicação da força do sinal
Entrada de texto: Eatoni
Grupo VIP com melodia própria: Sim, 3 grupos

Capacidade de Memória

Lista telefónica de 250 nomes e números
Chega de tentar decorar os números de telefone dos seus
amigos e família. Ao atribuir um nome a um número, só
terá de procurar o nome que o número aparece
automaticamente.

Dimensões

300 horas de autonomia em modo standby
Deixe o telefone fora do suporte durante mais de 12
horas, sem ter o recarregar. Isto contribui para um
dispositivo mais amigo do ambiente.

• Partilha de nome/número de contactos: 250
nomes e números
• Capacidade de armazenamento SMS: 60
• Entradas do registo de chamadas: 40
• Dimensões do microtelefone: 135 x 47 x 28 mm

Corrente
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de bateria: AAA
Tipo de Bateria: NiMH
Tipo de Pilha: Recarregável
Corrente eléctrica: CA 220-240 V - 50Hz
Número de pilhas: 2
Tempo de conversação: 15 horas
Tempo em 'standby': 300 horas

Funcionalidades de Rede

• Antena: Integrada na base, Integrada no
microtelefone
• Marcação: Por tons, Impulso
• Mensagens: SMS (Short Message Service)

Especificações ecológ.
• Topo de Gama Verde
•

Memória para 60 SMS
Guarde um registo das mensagens recebidas. Graças à
grande capacidade de armazenamento, já não é
necessário apagar mensagens importantes.
Transferências de toques
Esta função permite personalizar o telefone através da
transferência de toques. Basta ligar para o fornecedor de
serviços dedicado e seleccionar a sua música preferida. Élhe enviado um SMS, juntamente com a melodia em
anexo. Pode seleccionar esta melodia ou outros toques
(depende do país e da rede).
Função VIP
Identifique quem está a ligar-lhe pelo toque! Os ícones e
melodias VIP indicam a que grupo da lista telefónica
pertence a pessoa que está a ligar-lhe. As entradas na
lista telefónica podem ser divididas em grupos VIP
diferentes para que possa atribuir um toque específico.
Caixas de SMS pessoais
Com a caixa de SMS pessoal, as suas mensagens são
apenas lidas por si. A caixa está protegida por um código
PIN definido pelo utilizador.
Visor gráfico total
Este tipo de visor facilita a utilização do telefone, graças
à boa qualidade e legibilidade dos caracteres. Dá-lhe
também maior liberdade na comunicação pela casa.
Agora pode combinar texto com imagens ou números,
por exemplo, quando enviar um SMS.
SMS com Entrada de Texto Previsível
A função Entrada de Texto Previsível poupa tempo e
trabalho ao escrever uma mensagem de SMS. O
software interno completa a palavra que pretende
escrever, com base nas letras já escritas. Torna o
processo de compactação muito mais rápido.
Mãos livres
O telefone mãos livres permite-lhe manter uma conversa
enquanto está com as mãos ocupadas. Ao estar com o
altifalante e o microfone em frente ao telefone, é como
falar frente a frente com o interlocutor.
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