Philips
Sladdlös telefon

DECT5212S

Det smarta valet
DECT 5-serien är speciellt utformad för dig som är extra intresserad av prestanda och
kvalitet. En telefon som är enkel och elegant, men full av användbara funktioner – det
smarta valet, helt enkelt.
Flerpack för ultimat bekvämlighet
• Komplett paket med DECT-telefon, en basenhet och 2 handenheter
• Fria intercom-samtal — kostnadsfria samtal mellan handenheterna
Överlägsna prestanda
• Lagra upp till 250 namn och nummer i telefonboken
• 300 timmars standby-tid
• Lagra upp till 60 SMS
Specialanpassa din telefon
• Hämta ringsignaler från särskilda platser
• Identifiera dina vänner på ringsignalen
• Låt varje familjemedlem få en egen SMS-brevlåda
Fantastisk bekvämlighet
• Display för nummer, bokstäver, ikoner och bilder
• Underlättar textskrivningen
• Prata i telefon utan att hålla i en telefonlur
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Sladdlös telefon
Specifikationer

Produktfördelar

Bild
•
•
•
•
•

Antal färger: Svartvit
Skärmteknik: LCD (Liquid Crystal Display)
Huvudskärmsupplösning: 108 x 65 bildpunkt
Bakgrundsbelysning
Färg på bakgrundsbelysning: Blå

Ljud

• Ringsignaler för telefonlur: Instrumental, Polyfona,
Melodinedladdning
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Bekvämlighet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Larm: Väckarklocka, Nattläge
Basenhetstangenter: Knapp på telefonlurssökare
Batteriladdningsindikation
Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID,
Gruppsamtal, Explicit vidarekoppling av samtal,
Ljudavstängning
Lättanvänd: Handsfree-läge, Lås för knappsats,
Menykontroll, Grafiskt användargränssnitt
Funktion: Barnpassningsfunktion
Funktioner för flera basenheter: 4
Funktioner för flera telefonlurar: Upp till 6
handenhetet
Signalstyrkeindikering
Textinmatning: Eatoni
VIP-grupp med egen melodi: Ja, 3 grupper

Minneskapacitet

• Telefonbok för namn och nummer: 250 namn och
nummer
• Lagringskapacitet för SMS: 60
• Poster i samtalslogg: 40

Storlek

• Mått - handenhet: 135 x 47 x 28 mm

Övriga data
•
•
•
•
•
•
•

Batterityp: AAA
Batterityp: NiMh
Typ av batteri: Uppladdningsbara
Nätström: AC 220–240 V - 50 Hz
Antal batterier: 4
Samtalstid: 15 timmar
Standby-tid: 300 timmar

Nätverksfunktioner

• Antenn: Integrerad på basenhet, Integrerad på
telefonlur
• Uppringning: Ton, Puls
• Meddelandefunktioner: SMS (Short Message
Service)

Miljöpolicy

• Green Flagship
•

Set med 2 handenheter
Komplett paket med DECT-telefon, en basenhet och 2
handenheter
Fria intercom-samtal
Nu behöver du inte sluta med det du håller på med för
att gå och ge telefonluren till sonen när kompisarna
ringer. Du ringer helt enkelt bara upp telefonluren i hans
sovrum och kopplar in samtalet, precis som i en
telefonväxel.
Telefonbok för 250 namn och nummer
Nu behöver du inte längre lära dig telefonnummer till
vänner och familj utantill. Genom att koppla ett namn till
ett nummer behöver du bara söka efter namnet så
kommer telefonnumret upp automatiskt.
300 timmars standby-tid
Handenheten har den användarvänliga egenskapen att
klara över 12 dagar utan att behöva laddas i basenheten.
Minne för 60 SMS
Håll koll på alla meddelanden du får. Tack vare den stora
lagringskapaciteten behöver du aldrig mer radera viktiga
meddelanden.
Hämtning av ringsignaler
Med den här funktionen kan du anpassa telefonen
genom att hämta olika ringsignaler. Ring bara upp den
särskilda serviceleverantören och välj din favorit. Sedan
får du ett SMS med den valda melodin bifogad. Du kan
välja den här melodin på samma sätt som alla andra
ringsignaler (oberoende av land och nätverk).
VIP-funktion
Identifiera vem som ringer med hjälp av ringsignalen! VIPikoner och melodier anger vilken grupp i telefonboken
som den som ringer tillhör. Telefonboksposter kan delas
upp i olika VIP-grupper som du kan tilldela en särskild
ringsignal.
Personliga SMS-brevlådor
Med en personlig SMS-brevlåda kan du vara säker på att
det bara är du som kan läsa dina meddelanden. Din
brevlåda skyddas av en pinkod som du definierar själv.
Grafisk display
Med den här typen av display blir det lättare att använda
telefonen, tack vare den goda kvaliteten och läsbarheten
av tecknen. Du får dessutom ökad frihet i
kommunikationen från hemmet. Nu kan du kombinera
text med bilder och nummer när du till exempel skickar
ett SMS.
SMS med förprogrammerad textinmatning
Med förprogrammerad textinmatning sparar du tid och
arbete när du skriver ett SMS. En inbyggd programvara
gissar vilket ord du vill skriva utifrån bokstäverna som du
har matat in. Detta underlättar textskrivning avsevärt.
Handsfree på telefonluren
Med handsfree-högtalartelefonen kan du föra ett samtal
när dina händer är upptagna med annat. Med både
högtalare och mikrofon på telefonlurens front är det som
att prata.
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