
 

 

Philips Design collection
Trådløs telefon med 
telefonsvarer

Slanke linjer
Svart

ID5551B
Design collection

Når det kalles på skjønnhet, er ID555 svaret. Denne Design Collection-telefonen er laget 
for å stimulere sansene med sine elegante, slanke linjer og i tillegg gi en klar og ren lyd. 
ID555 passer perfekt til selv de mest eksklusive innredninger.

Eksklusiv design
• Stilig svart glanset overflate
• Ekstra slank design

Gå aldri glipp av en samtale
• Digital telefonsvarer
• 30 minutters opptakstid
• Meldingsteller på basen

Ren anvendelighet
• Klarblå opplyst skjerm og nummertastatur
• Telefonliste for 200 navn
• Høyttalertelefon – snakk håndfritt

Eco-utformet
• Svært lavt energiforbruk
• Automatisk reduksjon av sendeeffekt



 Høyttalertelefon – snakk håndfritt
Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler for å 
forsterke stemmen til den som ringer. På denne 
måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å 
holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis 
du vil dele samtalen med andre eller ta notater i 
løpet av samtalen.

Svært lavt energiforbruk
Takket være en strømforsyning med høy effektivitet, 
reduseres det totale energiforbruket med mer enn 
50 % sammenlignet med en vanlig strømforsyning.

Automatisk effektreduksjon
Takket være et intelligent innebygd system 
kontrolleres og optimaliseres den overførte effekten 
permanent avhengig av avstanden mellom håndsettet 
og baseenheten.
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Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Blå
• Skjermfarger: Svart/hvitt
• Tekstlinjer: 5
• Hovedskjermteknologi: FSTN
• Hovedskjermtype: Fullstendig grafikk

Lyd
• Ringesignaler for håndsett: Polyfoniske
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Anvendelighet
• Alarmer: Vekkerklokke
• Basestasjonstaster: Taster, telefonsvarer, 

Håndsettsøkertast
• Batteriladeindikasjon
• Samtalestyring: Samtale venter, Oppringings-ID, 

Konferansesamtale, Eksplisitt samtaleoverføring, 
Mikrofonutkobling

• Enkel bruk: Nummertastaturlås, Menykontroll
• Funksjon: Enkel samtale
• Flerbasemulighet: 1
• Mulighet for flere håndsett: Opptil fem håndsett
• Signalstyrkeindikasjon
• VIP-gruppe med egen melodi: Ja for hver 

telefonlisteoppføring
• Bakbelyst nummertastatur: Ja (blå)
• Høyttalertelefon – snakk uten håndsett

Nettverksfunksjoner
• Antenne: Integrert i base, Integrert i håndsett
• Kompatibel: GAP
• Ringer: Tone, Puls

Operatørkrav
• Navn og oppringer-ID
• Innringer-ID på samtale venter

Telefonsvarer
• Plug & Play-telefonsvarer
• Innspillingstid kapasitet: Opptil 30 min.
• Meldingsteller på base

Minnekapasitet
• Samtaleloggoppføringer: 50
• Telefonliste: 200 navn og telefonnumre
• Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 10

Mål
• Mål på base: 128 x 69 x 85 mm
• Mål, håndsett: 144 x 43 x 14,5 mm

Drift
• Batterikapasitet: 500 mAh
• Batteritype: Oppladbar
• Lysnett: AC 220–240 V – 50 Hz
• Antall batterier: 1 batteripakke per håndsett
• Standby-tid: Opptil 130 timer
• Taletid: Opptil 10 timer
•
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