
 

 

Philips Design collection
Telefon bezprzewodowy z 
sekretarką automatyczną

Slim Line
Czarny

ID5551B
Seria „Design collection”

Jeśli cenisz sobie piękno, sekretarka ID555 jest tym, czego szukasz. Telefon z serii „Design 
collection” został zaprojektowany, aby cieszyć zmysły eleganckimi, smukłymi liniami oraz czystym 
dźwiękiem. Model ID555 stanowi idealne dopełnienie nawet najbardziej ekskluzywnego wnętrza.

Ekskluzywna stylistyka
• Stylowe, czarne, błyszczące wykończenie
• Wąski profil

Nie ominie Cię żadna rozmowa
• Cyfrowa automatyczna sekretarka
• 30-minutowy czas nagrywania
• Licznik wiadomości na stacji bazowej

Czysta wygoda
• Podświetlanie wyświetlacza i klawiatury w kolorze jasnoniebieskim
• Książka telefoniczna na 200 wpisów
• Telefon głośnomówiący

Przyjazny środowisku
• Bardzo niskie zużycie energii
• Automatyczna redukcja emitowanej energii



 Telefon głośnomówiący
W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik 
wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia 
prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania 
słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, 
jeśli chce się notować przebieg rozmowy lub 
prowadzić ją w szerszym gronie.

Bardzo niskie zużycie energii
Niezwykle wydajne zasilanie zapewnia obniżenie 
całkowitego zużycia energii o ponad 50% w 
porównaniu do zasilania konwencjonalnego.

Automatyczna redukcja energii
Wbudowany inteligentny system sprawia, że 
przesyłana energia zasilająca jest stale kontrolowana 
i regulowana, w zależności od odległości pomiędzy 
słuchawką a stacją bazową.
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Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Niebieski
• Kolory wyświetlacza: Czarno-biały
• Ilość linii teksu: 5
• Technologia wyświetlacza: FSTN
• Typ wyświetlacza głównego: Pełny graficzny

Dźwięk
• Dzwonki słuchawki: Polifoniczne
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Udogodnienia
• Budzenie: Budzik
• Przyciski stacji bazowej: Przyciski automatycznej 

sekretarki, Przycisk przywołania
• Wskaźnik ładowania akumulatora
• Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące, 

Identyfikacja numeru, Telekonferencja, Jawne 
przekazywanie połączeń, Wyciszenie mikrofonu

• Łatwa obsługa: Blokada klawiatury, Sterowanie 
menu

• Funkcja: Easy Call
• Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
• Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 5 

słuchawek
• Wskaźnik siły sygnału
• Grupa VIP z osobną melodią: Tak, dla każdej 

pozycji w książce telefonicznej
• Podświetlana klawiatura: Tak (niebieski)
• Telefon głośnomówiący

Funkcje sieciowe
• Antena: Wbudowany w stację bazową, 

Wbudowana w słuchawkę
• Kompatybilna: GAP
• Wybieranie numeru: Tonowe, Impulsowe

Wymagania operatora
• Nazwa i identyfikacja dzwoniącego
• Identyfikacja rozmówcy w trakcie oczekiwania

Automatyczna sekretarka
• Automatyczna sekretarka typu Plug&Play
• Maksymalny czas nagrywania: Do 30 min
• Licznik wiadomości na stacji bazowej

Pojemność pamięci
• Pozycje rejestru połączeń: 50
• Książka telefoniczna: 200 wpisów i numerów
• Pojemność listy oddzwaniania: 10

Wymiary
• Wymiary stacji bazowej: 128 x 69 x 85 mm
• Wymiary słuchawki: 144 x 43 x 14,5 mm

Zasilanie
• Pojemność baterii/akumulatora: 500 mAh
• Rodzaj zasilania: Możliwość powtórnego ładowania
• Zasilanie sieciowe: 220-240 V AC, 50 Hz
• Liczba baterii lub akumulatorów: 1 akumulator na 

słuchawkę
• Czas gotowości: Do 130 godzin
• Czas rozmowy: Do 10 godz.
•
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