
 

 

Philips Design collection
Ekstra håndsæt til trådløs 
telefon

Læder
Sort

ID9650B
En fornemmelse af luksus

Opkald får en helt ny mening med ID965. Flotte detaljer som f.eks. hvidt på sort-display, 
håndsæt med læderfinish og berøringsfølsomme taster vil fryde dine sanser og give dig 
den fornemmelse af luksus, som du fortjener.

Eksklusivt design
• Håndsæt beklædt med læder
• Unikt display med hvid på sort baggrund

Enestående lydkvalitet
• XHD-lyd
• Håndsættelefonhøjttaler gør det muligt at tale håndfrit

Miljøvenligt design
• Meget lavt energiforbrug
• Automatisk reduktion af den udsendte strøm



 Håndsættelefonhøjttaler
Håndfri brug med den indbyggede højttaler, der 
forstærker den talendes stemme, så du kan tale og 
lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt 
nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare 
vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

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.

Håndsæt beklædt med læder
Den ægte læderbeklædning på håndsættets bagside 
giver et ekstra præg af luksus til et allerede eksklusivt 
design.

Unikt display med hvid på sort baggrund
Bortset fra det fantastiske udseende giver den store 
kontrast på et display med hvid skrift på sort 
baggrund også en unik forbedring af læsbarheden.
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Vigtigste nyheder

* Bemærk, at dette er et ekstra håndsæt.
• Antenne: Integreret på basisenhed, Integreret på • Taletid: Op til 14 timer
•

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

Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Skærmfarver: Sort og hvid
• Tekstlinjer: 3
• Hovedskærmteknologi: FSTN
• Hovedskærm: Fuld grafik

Komfort
• Alarmer: Vækkeur
• Indikator for batteriopladning
• Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, 

Konferenceopkald, Viderestilling, Mikrofon-
afbryder

• Brugervenlig: Håndfri med fuld dupleks, Grafisk 
brugergrænseflade, Tastaturlås, Menubetjening

• Multi-base: 1
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 5 håndsæt
• Signalstyrke-indikation
• Baggrundsbelyst tastatur: Ja (Hvid)
• Telefonhøjttaler - tal håndfrit

Netværksfunktioner

håndsæt
• Kompatibel: GAP
• Opkald: Tone, Pulse

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

Telefonsvarer
• Plug and Play-telefonsvarer
• Max. optagetid: Op til 50 min.

Hukommelseskapacitet
• Adgange i opkaldslog: 50
• Telefonbog: 200 navne og numre
• Genopkaldsliste: 10

Mål
• Mål på håndsæt: 174 x 48 x 35 mm

Strøm
• Batterikapacitet: 750 mAh
• Batteritype: AAA, NiMH
• Batteritype: Genopladelig
• Lysnet: AC 220 - 240V – 50 Hz
• Batterier: 2 pr. håndsæt
• Standby-tid: Op til 170 timer
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