
 

 

Philips Design collection
Extra handset voor 
draadloze telefoon

Leer
Zwart

ID9650B
Een gevoel van luxe

Bellen zal nooit meer hetzelfde zijn dankzij de ID9650B/12. Verbeteringen als het wit-op-
zwartdisplay, de met leer afgewerkte handset en de aanraakgevoelige toetsen zijn een 
genot voor uw zintuigen en bieden net dat extra vleugje luxe.

Exclusief ontwerp
• Met leer afgewerkte handset
• Uniek wit-op-zwartscherm

Uitstekende geluidskwaliteit
• XHD-geluid
• Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen

Ecologisch verantwoord ontwerp
• Zeer laag energieverbruik
• Automatische beperking van het stroomverbruik van het apparaat



 Luidsprekertelefoon met handset
De handsfree modus maakt gebruik van een 
ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te 
versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten 
en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te 
houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met 
meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het 
gesprek aantekeningen wilt maken.

XHD-geluid
U kunt nu waar u ook bent een telefoongesprek 
voeren zonder ruis, en met ongelooflijk goed en 
helder spraakvolume. Dankzij een hoogwaardige 
luidspreker, geavanceerde technologie en een echte 
akoestische kamer hebt u nu een ongelooflijk goede 
geluidskwaliteit bij elk telefoongesprek.

Met leer afgewerkte handset
De afwerking met echt leer op de achterkant van de 
handset voegt een extra gevoel van luxe toe aan het 
toch al exclusieve ontwerp.

Uniek wit-op-zwartscherm
Het apparaat ziet er fantastisch uit en dankzij het 
hoge contrast van een wit-op-zwartscherm wordt de 
leesbaarheid op unieke wijze vergroot.
ID9650B/12

Kenmerken

* Houd er rekening mee dat dit een extra handset is.
• Spreektijd: Maximaal 14 uur
•

Geluid
• Ringtones handset: Polyfoon
• Volumeregeling: Volumeregeling

Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Schermkleuren: Zwart-wit
• Tekstregels: 3
• Technologie voor het hoofdscherm: FSTN
• Hoofdschermtype: Volledig grafisch

Comfort
• Alarmfuncties: Wekker
• Batterij-oplaadindicatie
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, 

Nummerherkenning*, Telefonische vergadering, 
Oproep expliciet doorverbinden, Mute-functie 
microfoon

• Gebruiksgemak: Full-duplex handsfree bellen, 
Grafische gebruikersinterface, Blokkering van 
toetsenpaneel, Bediening via menu's

• Meerdere basisstations mogelijk: 1
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5 

handsets
• Signaalsterkte-indicator
• Verlicht toetsenpaneel: Ja (wit)
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten

Netwerkfuncties
• Antenne: Geïntegreerd in basisstation, 

Geïntegreerd in handset
• Compatibel: GAP
• Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon

Vereisten voor de operator
• Naam- en nummerherkenning
• Nummerherkenning bij wisselgesprek

Antwoordapparaat
• Plug & Play-antwoordapparaat
• Capaciteit opnametijd: Maximaal 50 minuten

Geheugencapaciteit
• Gegevens in gesprekkenlog: 50
• Telefoonboek: 200 namen en nummers
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 10

Afmetingen
• Afmetingen handset: 174 x 48 x 35 mm

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 750 mAh
• Batterijtype: AAA NiMH
• Soort batterij: Oplaadbaar
• Netstroom: AC 220 - 240 V - 50 Hz
• Aantal batterijen: 2 per handset
• Stand-bytijd: Maximaal 170 uur
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