
z intelligens választás
A
A DECT 5 s

minőségre. E

választás”.

Egyed
• Akár
• 300 
• Akár

Testr
• Csen
• Azo
• Hoz

Nagy 
• Kijel
• Egys
• Besz
orozatot olyanok számára tervezték, akik ügyelnek a teljesítményre és a 

gyszerű és elegáns, nincsenek felesleges funkciói. Ez a telefon az „intelligens 

ülálló teljesítmény
 250 név és szám tárolása a telefonkönyvben
órányi készenléti idő
 60 rövid szöveges üzenet (SMS) tárolása

e szabhatja telefonját
gőhangok letöltése az erre szolgáló weboldalakról

nosítsa barátait csengőhang alapján
zon létre külön SMS postaládát családtagjai számára

megbízhatóság
ző számokhoz, betűkhöz, ikonokhoz és rajzokhoz.
zerűbbé teszi a szövegbevitelt
éljen telefonon a kagyló felemelése nélkül
 

Philips
Vezeték nélküli telefon

DECT5211S



 

Kép/Kijelző
• Kijelzőszínek: Fekete-fehér
• Kijelző technológia: Folyadékkristályos kijelző
• Fő kijelző / Felbontás: 108x65 pixel
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Kék

Hang
• Kézibeszélő csengői: Instrumentális, 

Többszólamú, Dallam letöltése
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzás fel/le

Kényelem
• Ébresztők: Ébresztőóra, Éjszakai mód
• Alapállomás kulcsai: Kézibeszélő-kereső gomb
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• Híváskezelés: Hívásvárakoztatás, Hívóazonosító, 

Konferenciahívás, Konkrét hívásátirányítás, 
Mikrofon némítás

• Könnyen használható: Kéz nélküli üzemmód, 
Billentyűzár, Menüvezérlés, Grafikus felhasználói 
felület

• Több-bázisú képesség: 4
• Több kézibeszélős képesség: Max. 6 kézibeszélő
• jelerősség kijelzése
• Szövegbevitel: Eatoni
• VIP csoport saját dallammal: Igen, 3 csoport

Memória kapacitás
• Közös telefonkönyv neve és száma: 250 név és 

telefonszám
• SMS-tárolási kapacitás: 60
• Hívásnapló bejegyzések: 40

Méretek
• Kézibeszélő méretei: 135 x 47 x 28 mm

Áram
• Akku típusa: AAA
• akku típusa: NiMH
• Elem típusa: Újratölthető
• Tápellátás: AC 220-240 V - 50 Hz
• Elemek száma: 2
• Készenléti idő: 15 óra
• Készenléti idő: 300 óra

Hálózati jellemzők
• Antenna: Alapkészülékbe integrált, Kézibeszélőbe 

integrált
• Tárcsázás: Hangjelzéses, Impulzusos
• Üzenetküldés: SMS (rövid szöveges üzenet)

Környezetvédelmi adatok
• Green Flagship
•
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