
 

 

Philips Design collection
Trådløs telefon med 
telefonsvarer

Slim-line
Sort

ID5551B
Design Collection

Hvis du søger efter skønhed, er ID555 svaret. Denne "Design Collection"-telefon er skabt 
til at fryde sanserne med elegante, slanke linjer og en ren lyd, der passer til. ID555 er det 
perfekte supplement til de mest eksklusivt indrettede hjem.

Eksklusivt design
• Elegant blankt sort finish
• Ekstra slankt design

Gå aldrig glip af et opkald
• Digital telefonsvarer
• 30 minutters optagetid
• Beskedtæller på basestation

Ren komfort
• Klart blåt oplyst display og tastatur
• Telefonbog til 200 navne
• Telefonhøjttaler - Tal uden at holde

Miljøvenligt design
• Meget lavt energiforbrug
• Automatisk reduktion af den udsendte strøm



 Telefonhøjttaler - Tal uden at holde
Håndfri brug med den indbyggede højttaler der 
forstærker den talendes stemme, så du kan tale og 
lytte uden at holde røret til øret. Det er specielt 
nyttigt, hvis I er flere tilstede, eller du vil tage noter.

Meget lavt energiforbrug
Takket være en højeffektiv strømforsyning er det 
samlede strømforbrug reduceret med mere end 50 
% sammenlignet med en konventionel 
strømforsyning.

Automatisk strømreduktion
Takket være et intelligent, integreret system 
kontrolleres og optimeres strømoverførslen hele 
tiden afhængigt af afstanden mellem håndsæt og 
basisenhed.
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Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Blå
• Skærmfarver: Sort og hvid
• Tekstlinjer: 5
• Hovedskærmteknologi: FSTN
• Hovedskærm: Fuld grafik

Lyd
• Håndsæt ringetoner: Polyfonisk
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Komfort
• Alarmer: Vækkeur
• Basestation-taster: Telefonsvarer taster, 

Personsøgningstast
• Indikator for batteriopladning
• Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, 

Konferenceopkald, Viderestilling, Mikrofon-
afbryder

• Brugervenlig: Tastaturlås, Menubetjening
• Funktion: Nemme opkald
• Multi-base: 1
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 5 håndsæt
• Signalstyrke-indikation
• VIP-gruppe med egen melodi: Ja, for hver post i 

telefonbogen
• Baggrundsbelyst tastatur: Ja (Blå)
• Telefonhøjttaler - tal håndfrit

Netværksfunktioner
• Antenne: Integreret på basisenhed, Integreret på 

håndsæt
• Kompatibel: GAP
• Opkald: Tone, Pulse

Operatørkrav
• Navn og vis-nummer
• Vis nummer ved ventende opkald

Telefonsvarer
• Plug and Play-telefonsvarer
• Max. optagetid: Op til 30 min.
• Beskedtæller på base

Hukommelseskapacitet
• Adgange i opkaldslog: 50
• Telefonbog: 200 navne og numre
• Genopkaldsliste: 10

Mål
• Mål på basisenhed: 128 x 69 x 85 mm
• Mål på håndsæt: 144 x 43 x 14,5 mm

Strøm
• Batterikapacitet: 500 mAh
• Batteritype: Genopladelig
• Lysnet: AC 220 - 240V – 50 Hz
• Batterier: 1 batteripakke pr. håndsæt
• Standby-tid: Op til 130 timer
• Taletid: Op til 10 timer
•
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