
 

 

Philips Design collection
Trådløs telefonsvarer

ID9371B
Når skønhed møder lyd...

Følg dit instinkt, vær impulsiv. ID9 er ren nydelse, udformet specielt med dig i tankerne. 
Der er ingen grund til at retfærdiggøre, ingen grund til at være fornuftig, bare forkæl dig 
selv. Telefoni får en helt ny betydning med ID9.

Uforlignelig lyd
• XHD-lyd
• Forbedret telefonhøjttaler til håndfrie samtaler

Fred i sindet
• 15 minutters optagetid
• Kopiering af SIM-kort

Ren nydelse
• Enestående Soft Touch-følelse
• Smukt hvidt baggrundsbelyst display med omvendt visning
• Eksklusivt udformet design



 15 minutters optagetid
Optager op til 15 minutter af indgående beskeder

XHD-lyd
Lige meget hvor du befinder dig, kan du føre en 
støjfri telefonsamtale med fantastisk lydstyrke og ren 
lyd. Takket være en højttaler i høj kvalitet, avanceret 
teknologi og et ægte akustisk kammer kan du få 
glæde af den utrolige lydkvalitet under alle 
telefonsamtaler.

Forbedret telefonhøjttaler
Kombinér en højttaler af høj kvalitet, sofistikeret 
signalbehandling, et ægte akustisk kammer og håndfri 
med fuld duplex, så får du den mest naturlige 
gengivelse af en samtale. Begge parter kan tale og 
blive hørt samtidigt, som når man taler ansigt til 
ansigt.

Enestående Soft Touch-følelse
Enestående Soft Touch-følelse

Hvidt bagbelyst display,omvendt visning
De hvide tegn vises tydeligt på det sorte bagbelyste 
display på din telefon.

Eksklusivt udformet design
Glæder ikke blot dine ører men også dine øjne med 
et eksklusivt udformet design.

Kopiering af SIM-kort
Du kan kopiere SIM-kort og overføre hele din 
mobile telefonbog til din fastnettelefon på sekunder.
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Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Skærmfarver: 65.536 farver
• Hovedskærmopløsning: 128 x 128 pixel
• Hovedskærmteknologi: CSTN
• Hovedskærm: Grafik

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

Komfort
• Alarmer: Vækkeur
• Basestation-taster: Personsøgningstast
• Basestation med hukommelseskortlæser: SIM-

kortlæser
• Indikator for batteriopladning
• Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-

afbryder
• Brugervenlig: Håndfri med fuld dupleks, Grafisk 

brugergrænseflade, Tastaturlås, Menubetjening
• Integrerede spil: 3
• Funktion: Babyen kalder
• Multi-base: Op til 4 baser
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 6 håndsæt
• Personalisering/tilpasning: Tapet
• Signalstyrke-indikation
• VIP-gruppe med egen melodi: Ja, tre grupper
• Baggrundsbelyst tastatur: Ja (Hvid)

Netværksfunktioner
• Antenne: Integreret på basisenhed, Integreret på 

håndsæt
• Kompatibel: GAP
• Opkald: Tone, Pulse
• Meddelelsesmuligheder: SMS (Short Message 

Service)

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

Telefonsvarer
• Plug and Play-telefonsvarer
• Max. optagetid: Op til 15 min.

Hukommelseskapacitet
• SMS-lagringskapacitet: 50
• Adgange i opkaldslog: 30
• Telefonbog: 250 navne og numre
• Antal SMS boxe: 10

Mål
• Mål på basisenhed: 127 x 77 x 33 mm
• Mål på håndsæt: 167 x 55 x 46 mm

Strøm
• Batterikapacitet: 650 mAh
• Batteritype: AAA, NiMH
• Batteritype: Genopladelig
• Lysnet: AC 220 - 240V – 50 Hz
• Batterier: 2
• Standby-tid: Op til 140 timer
• Taletid: Op til 12 timer
•
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