
 

 

Philips Design collection
Bezdrôtový telefón so 
záznamníkom

Tenký dizajn
Čierny

ID5551B
Dizajnová kolekcia

Keď prahnete po kráse, odpoveďou je model ID555. Tento telefón „dizajnovej kolekcie“ je 
vyrobený tak, aby očaril vaše zmysly svojimi elegantnými tenkými krivkami a rovnako kvalitným 
zvukom. Model ID555 je vynikajúcim doplnkom najexkluzívnejšieho interiéru domácnosti.

Exkluzívny dizajn
• Štýlová čierna lesklá povrchová úprava
• Super tenký dizajn

Nikdy nezmeškajte hovor
• Digitálny odkazovač
• 30-minútový čas nahrávania
• Počítadlo správ na základni

Absolútne pohodlie
• Displej a klávesnica s jasne modrým podsvietením
• Telefónny zoznam na 200 mien
• Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk

Ekologicky navrhnutý
• Veľmi nízka spotreba energie
• Automatické zníženie vysielaného výkonu



 Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk
Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor 
hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, 
čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru 
bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto 
je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor 
zdieľať s druhými alebo si počas hovoru robiť 
poznámky.

Veľmi nízka spotreba energie
Vďaka vysokoefektívnemu sieťovému napájaniu sa 
celková spotreba energie znížila o viac ako 50% v 
porovnaní s bežným sieťovým napájaním.

Automatické zníženie výkonu
Vďaka inteligentnému vstavanému systému sa 
vysielaný výkon nepretržite kontroluje a 
optimalizuje, a to v závislosti od vzdialenosti medzi 
slúchadlom a základnou jednotkou.
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Obraz/Displej
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Modré
• Farby displeja: Čiernobiele
• Riadky textu: 5
• Technológia hlavného displeja: FSTN
• Typ hlavného displeja: Plne grafický

Zvuk
• Tóny zvonenia mikrotelefónu: Polyfonické
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: Hodiny s budíkom
• Tlačidlá základne: Klávesy odkazovača, Kláves 

stránkovania
• Indikácia nabíjania batérie
• Správa hovorov: Čakajúci hovor, Identifikácia 

volajúceho, Konferenčný hovor, Explicitné 
presmerovanie hovorov, Stlmenie mikrofónu

• Jednoduché používanie: Uzamknutie klávesnice, 
Ovládanie cez ponuku

• Funkcia: Jednoduché volanie
• Schopnosť použiť viacero základní: 1
• Viaceré slúchadlá: až 5 slúchadiel
• Indikátor sily signálu
• Skupina VIP s vlastnými melódiami: Áno, pre každú 

položku telefónneho adresára
• Podsvietená klávesnica: Áno (modré)
• Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk

Vlastnosti siete
• Anténa: Integrovaná na základni, Integrovaná na 

mikrotelefóne
• Kompatibilný: GAP
• Voľba: Tón, Pulzná

Prevádzkové požiadavky
• Meno a identifikácia volajúceho
• Zobrazenie identifikácie volajúceho, čakajúceho na 

linke

Odkazovač
• Odkazovač Plug & Play
• Kapacita času nahrávania: Až 30 min.
• Počítadlo odkazov na základni

Kapacita pamäte
• Záznamy hovorov: 50
• Telefónny zoznam: 200 mien a čísel
• Kapacita zozn. opät. vyt.: 10

Rozmery
• Rozmery základne: 128 x 69 x 85 mm
• Rozmery slúchadla: 144 x 43 x 14,5 mm

Príkon
• Kapacita batérií: 500 mAh
• Druh batérie: Nabíjateľná
• Napájanie zo siete: AC 220-240 V - 50 Hz
• Počet batérií: 1 akumulátorová batéria v každom 

slúchadle
• Pohotovostný čas: Až do 130 hodín
• Čas hovoru: Až 10 hodín
•

Technické údaje
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