
 

 

Philips Design collection
Vezeték nélküli, 
üzenetrögzítős telefon

Vékony kialakítású
fekete

ID5551B
Design Kollekció

Az ID555 eleganciát visz a telefonhívások világába. A „Design Collection” (Design 
Kollekció) telefon szemet gyönyörködtető, karcsú vonalvezetése tiszta hanggal párosul. 
Az ID555 a tökéletes kiegészítő exkluzív otthonába.

Különleges kivitel
• Elegáns, fényes fekete kivitel
• Kivételesen lapos készülék

Ne mulasszon el egyetlen hívást sem!
• Digitális üzenetrögzítő készülék
• 30 perces felvételi idő
• Üzenetszámláló az alapkészüléken

Tökéletes kényelem
• Fényes kék világító kijelző és billentyűzet
• 200 nevet tároló telefonkönyv
• Kihangosítás - Tegye szabaddá kezeit!

Környezetbarát koncepció
• Igen alacsony energiafogyasztás
• A kibocsátott energia automatikus csökkentése



 Kihangosítás - Tegye szabaddá kezeit!
A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró 
segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás 
közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a 
funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén 
hasznos, vagy ha a beszélgetés alatt jegyzetelni 
szeretne.

Igen alacsony energiafogyasztás
A hatékony tápforrásnak köszönhetően a teljes 
fogyasztás több mint 50%-kal kevesebb, mint a 
hagyományos megoldásoknál.

Automatikus teljesítménycsökkentés
Egy intelligens beágyazott rendszer gondoskodik a 
kibocsátott energia folyamatos ellenőrzéséről és 
optimális beállításáról a kézibeszélő és az alapegység 
közti távolság alapján.
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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Kék
• Kijelzőszínek: Fekete-fehér
• Szövegsorok: 5
• Fő kijelző technológia: FSTN
• Fő kijelző típusa: Teljesen grafikus

Hang
• Kézibeszélő csengői: Többszólamú
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Kényelem
• Ébresztők: Ébresztőóra
• bázisállomás kulcsai: Üzenetrögzítő készülék 

gombjai, Kézibeszélő-kereső gomb
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• Híváskezelés: Hívásvárakoztatás, Hívóazonosító, 

Konferenciahívás, Konkrét hívásátirányítás, 
Mikrofon némítás

• Egyszerű használat: Billentyűzár, Menüvezérlés
• Funkció: Egyszerű hívás
• Több-bázisú képesség: 1
• Több kézibeszélős képesség: Max. 5 kézibeszélő
• jelerősség kijelzése
• VIP csoport saját dallammal: Igen minden 

telefonkönyv-bejegyzésre
• Billentyűzet háttérvilágítással: Igen (kék)
• Kihangosítás – Tegye szabaddá kezeit!

Hálózati jellemzők
• Antenna: Alapkészülékbe integrált, Kézibeszélőbe 

integrált
• Kompatibilis: GAP
• Tárcsázás: Hangjelzéses, Impulzusos

üzemeltető követelményei
• Név és hívóazonosító
• Hívóazonosító hívásvárakoztatásnál

üzenetrögzítő készülék
• Plug & Play üzenetrögzítő készülék
• Rögzítési idő mennyisége: akár 30 perc
• Üzenetszámláló az alapkészüléken

Memória kapacitás
• Hívásnapló bejegyzések: 50
• Telefonkönyv: 200 név és telefonszám
• Újratárcsázási lista kapacitása: 10

Méretek
• Alapegység mérete: 128 x 69 x 85 mm
• Kézibeszélő méretei: 144 x 43 x 14,5 mm

Kapcsoló
• Akkumulátorkapacitás: 500 mAh
• Akku típusa: Újratölthető
• Tápellátás: AC 220-240 V - 50 Hz
• Akkumulátorok száma: Kézibeszélőnként 1 

akkumulátorkészlet
• Készenléti idő: Akár 130 óra
• beszélgetési idő: Akár 10 óra
•

Műszaki adatok
Vezeték nélküli, üzenetrögzítős telefon
Vékony kialakítású fekete 
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