
 

 

Philips Design collection
Ekstra håndsett for trådløs 
telefon

Skinn
Svart

ID9650B
En følelse av luksus

Det blir noe helt annet å ringe med !D965. Forbedringer som display med hvit 
bakgrunnsbelysning, skinnoverflate på håndsettet og berøringsfølsomme taster vil glede 
sansene og gi deg en følelse av luksus som du fortjener.

Eksklusiv design
• Håndsett med skinnoverflate
• Unikt display, hvitt-på-svart

Enestående lydkvalitet
• XHD-lyd
• Håndsett, høyttalertelefon – snakk håndfritt

Eco-utformet
• Svært lavt energiforbruk
• Automatisk reduksjon av sendeeffekt



 XHD-lyd

Uansett hvor du befinner deg, kan du ha en 
telefonsamtale som er uten støy med utrolig 
stemmevolum og lydrenhet i stemmen. Dette er 
takket være en høyttaler av høy kvalitet, sofistikert 
teknologi og et ekte akustisk kammer, slik at du kan 
glede deg over utrolig lydkvalitet i alle 
telefonsamtaler.

Håndsett, høyttalertelefon
Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler for å 
forsterke stemmen til den som ringer. På denne 
måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å 
holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis 
du vil dele samtalen med andre eller ta notater i 
løpet av samtalen.

Håndsett med skinnoverflate
Overflaten i ekte skinn bak på håndsettet gir en 
ekstra følelse av luksus med en allerede eksklusiv 
design.

Unikt display, hvitt-på-svart
I tillegg til den fantastiske utformingen blir også 
lesbarheten mye bedre med den høye kontrasten fra 
displayet med hvit-på-svart-utforming.
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Høydepunkter

* Legg merke til at dette er et ekstra håndsett.
• Antenne: Integrert i base, Integrert i håndsett
Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Skjermfarger: Svart/hvitt
• Tekstlinjer: 3
• Hovedskjermteknologi: FSTN
• Hovedskjermtype: Fullstendig grafikk

Lyd
• Ringesignaler for håndsett: Polyfoniske
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Anvendelighet
• Alarmer: Vekkerklokke
• Batteriladeindikasjon
• Samtalestyring: Samtale venter, Oppringings-ID, 

Konferansesamtale, Eksplisitt samtaleoverføring, 
Mikrofonutkobling

• Enkel bruk: Full dupleks håndfri, Grafisk 
brukergrensesnitt, Nummertastaturlås, 
Menykontroll

• Flerbasemulighet: 1
• Mulighet for flere håndsett: Opptil fem håndsett
• Signalstyrkeindikasjon
• Bakbelyst nummertastatur: Ja (hvit)
• Høyttalertelefon – snakk uten håndsett

Nettverksfunksjoner

• Kompatibel: GAP
• Ringer: Tone, Puls

Operatørkrav
• Navn og oppringer-ID
• Innringer-ID på samtale venter

Telefonsvarer
• Plug & Play-telefonsvarer
• Innspillingstid kapasitet: Opptil 50 min

Minnekapasitet
• Samtaleloggoppføringer: 50
• Telefonliste: 200 navn og telefonnumre
• Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 10

Mål
• Mål, håndsett: 174 x 48 x 35 mm

Drift
• Batterikapasitet: 750 mAh
• Batteritype: AAA NiMH
• Batteritype: Oppladbar
• Lysnett: AC 220–240 V – 50 Hz
• Antall batterier: 2 per håndsett
• Standby-tid: Opptil 170 timer
• Taletid: Opptil 14 timer
•
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