
 

 

Philips
Vaste telefoon, Scala-
model

2,75 inch display, witte verlichting

SoundBar

M110B

V
Me
er
be
eilig en vertrouwd met stijl
t de Philips Scala verandert traditionele communicatie in een trendy ervaring, met 

gonomisch comfort. Deze telefoon met snoer en modern en elegant ontwerp is 
trouwbaar, milieuvriendelijk en van hoogwaardige kwaliteit.

Bijzonder ontwerp gecombineerd met hoge kwaliteit
• Slim scharnierend display, goed leesbaar vanuit elke hoek
• Comfortabele handset met een perfect gewicht voor langdurige telefoongesprekken
• Kan op een tafel of aan de muur worden geplaatst

Ultieme veiligheid en betrouwbaarheid
• Stralingsvrij
• Altijd veilig verbonden, zelfs bij stroomuitval
• LED voor gebeurtenissen attendeert u op gemiste oproepen

Slim maar eenvoudig en gebruiksvriendelijk
• Hoog contrast, 7 cm (2,75") wit-op-zwart negatiefdisplay
• Luidsprekertelefoon voor handsfree bellen
• In het telefoonboek kunt u 25 favoriete contactpersonen opslaan
• Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt*
• Privacybescherming met stille modus en gedempte modus
• Compatibel met gehoorapparaten - vermindert ongewenst geluid



 Stille modus en gedempte modus
Privacybescherming met stille modus en 
gedempte modus

Telefoonboek voor 25 namen

Altijd de telefoonnummers van belangrijke 
personen bij de hand: sla tot wel 25 namen in 
uw telefoonboek op.

Nummerherkenning*

Soms is het handig om te weten door wie u 
wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze 
nummerherkenning kunt u zien wie u belt.

Slim scharnierend display

Slim scharnierend display geeft u een duidelijk 
zicht op het telefoondisplay vanuit elke hoek - 
of de telefoon nu op een tafel staat of aan de 
muur hangt. Groot LCD-scherm met een hoog 
contrast, wit-op-zwart negatief-LCD en een 
groot lettertype zorgen voor extra comfort en 
moeiteloos lezen van het display.

Comfortabele handset
Comfortabele handset met een perfect 
gewicht voor langdurige telefoongesprekken

LED voor gebeurtenissen

Het rode LED-indicatielampje, dat mooi is 
geïntegreerd in het display, knippert om u te 
waarschuwen als u een oproep hebt gemist. 
Met de slimme CallLog-functie kunt u met 
slechts één druk op de knop eenvoudig zien 
welke oproep u hebt gemist.

Compatibel met gehoorapparaten

Met deze functie kan de telefoon gekoppeld 
worden aan het gehoorapparaat om het 
gesprek te versterken, terwijl omgevingsgeluid 
en het zoemende, brommende of jankende 
geluid dat anders kan voorkomen, wordt 
verminderd.

Stralingsvrij

Telefoons met snoer geven geen schadelijke 
straling af, aangezien het basisstation en de 
handset met een krulsnoer aan elkaar zijn 
verbonden.

Altijd veilig verbonden

Telefoons met een snoer zijn niet afhankelijk 
van het stopcontact, omdat de stroom die 
nodig is voor de werking rechtstreeks 
afkomstig is uit de telefoonkabel. Dit maakt 
telefoons met een snoer een van de meest 
betrouwbare communicatie-opties, vooral 
tijdens stroomstoringen. Als u de 
comfortabele handset met het krulsnoer 
aansluit op het basisstation, kunt u uw handset 
altijd vinden. Geniet van lange en zorgeloze 
communicatie, wanneer u maar wilt!

SoundBar

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.

Plaatsing op een tafel of aan de muur
Kan op een tafel of aan de muur worden 
geplaatst
M110B/22

Kenmerken
Vaste telefoon, Scala-model
2,75 inch display, witte verlichting SoundBar
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Comfort
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten
• Indicatie voor batterij opladen: Pictogram batterij 

bijna leeg of leeg
• Datum-/tijdsaanduiding
• Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, 

Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, 
Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken

• Toetsgeluid in-/uitschakelen
• Automatisch ophangen
• Snoerlengte: 1,8 m

Geluid
• Compatibel met gehoorapparaten
• SoundBar
• Beltonen basisstation: Zoemer
• Volumeregeling: Volumeregeling
• Ringtones
• Beltonen op basisstation: 10 standaard

Beeld/scherm
• Schermgrootte: 7,0 cm (2,75")
• Schermtype: 1 regel dot-matrix + 1 regel numeriek 

+ pictogrammen
• Achtergrondverlichting: ja
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit

Geheugencapaciteit
• Telefoonboek: 25 namen en nummers
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 laatste 

nummers
• Gegevens in gesprekkenlog: 40
• Telefoonboek opslaan in basis

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 1,5 V
• Batterijtype: Niet-oplaadbare AAA
• Batterijtype: AAA
• Aantal batterijen: 3

Netwerkfuncties
• Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton
• Aantal producten: 1
• Type schap: Leggen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Brutogewicht: 0,811 kg
• Nettogewicht: 0,649 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,162 kg
• EAN: 69 23410 73327 3
•
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Specificaties
Vaste telefoon, Scala-model
2,75 inch display, witte verlichting SoundBar

* *Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met 
nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer 
informatie.

http://www.philips.com

