
 

 

Philips
Scala-telefon med ledning

2,75" display / hvit bakbelysning

Høyttalerfunksjon

M110B
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rygg og pålitelig 
ontakt med stil
ilips Scala setter et moderne preg på tradisjonell kommunikasjon, uten at det går på 
kostning av ergonomisk komfort. Denne telefonen med ledning har en moderne og 
gant design og er av god kvalitet i tillegg til å være sikker og øko-vennlig.

Enestående design med utførelse av høy kvalitet
• Smart hengslet display gjør det enklere å lese fra alle vinkler
• Komfortabelt håndsett med riktig vekt for lengre samtaler
• Kan plasseres på en bordflate eller monteres på veggen

Høyeste grad av sikkerhet og pålitelighet
• Ingen stråling
• Sikker tilkobling til enhver tid, selv ved strømbrudd
• Lampe for hendelsesvarsling blinker ved tapte anrop

Smart, enkel og brukervennlig
• Invertert display på 7 cm (2,75") med hvitt på svart og høy kontrast
• Høyttalertelefon gjør at du kan snakke håndfritt
• Lagre opptil 25 favorittkontakter i telefonlisten
• Oppringings-ID – slik at du alltid vet hvem som ringer*
• Få ro og fred med stillemodus og dempet modus
• Kompatibel med høreapparat – reduserer uønsket støy



 Stillemodus og dempet modus
Få ro og fred med stillemodus og dempet 
modus

Telefonliste med opptil 25 navn

Ha alltid telefonnumrene til de du er glad i, 
tilgjengelig: Lagre opptil 25 navn i telefonlisten.

Oppringings-ID*

Noen ganger er det greit å vite hvem som 
ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du 
vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

Smart hengslet display

Smart hengslet display gjør telefondisplayet 
synlig fra alle vinkler – enten telefonen er 
plassert på bordet eller montert på veggen. 
Stort invertert LCD-display med hvitt på svart, 
høy kontrast og store bokstaver gir enklere 
bruk og lettere lesing.

Komfortabelt håndsett
Komfortabelt håndsett med riktig vekt for 
lengre samtaler

Lampe for hendelsesvarsling

Den røde lampen for hendelsesvarsling er 
integrert i displayet og blinker for å varsle deg 
når du har tapte anrop. Med den smarte 
samtaleloggen kan du enkelt kontrollere hvilke 
ubesvarte anrop du har, ved å trykke på en 
knapp.

Kompatibel med høreapparat

Denne funksjonen gjør at du kan koble 
telefonen til høreapparatet for å forsterke 
volumet i samtalen samtidig som du reduserer 
støy fra omgivelsene og summelyder, pipelyder 
eller støy som ellers kan oppstå.

Ingen stråling

Telefoner med ledning avgir ikke skadelig 
stråling, fordi basen er koblet til håndsettet 
med en spiralledning.

Sikker tilkobling til enhver tid

Telefoner med ledning er ikke avhengig av 
strømforsyning fra et elektrisk uttak, fordi 
telefonen drives direkte fra landkabelen. Dette 
gjør telefoner med ledning til en av de mest 
pålitelige kommunikasjonsenhetene, spesielt 
ved strømbrudd. Spiralledningen kobler det 
komfortable håndsettet til basen, slik at du 
alltid finner det. Gled deg over lang, problemfri 
kommunikasjon når du måtte ønske.

Høyttalerfunksjon

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 gjøre andre ting samtidig.

Plasseres på en bordflate eller monteres 
på veggen
Kan plasseres på en bordflate eller monteres 
på veggen
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Anvendelighet
• Høyttalertelefon – snakk håndfritt
• Batterinivåindikator: Ikon for lavt og tomt batteri
• Dato-/klokkeslettvisning
• Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
• Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, 

Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte 
samtaler

• Tastetone av/på
• Automatisk avslutning av samtaler
• Lengde på ledning: 1,8 m

Lyd
• Kompatibel med høreapparat
• Høyttalerfunksjon
• Basestasjonsringing: Summealarm
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
• Ringetoner
• Ringetoner på basen: 10 standard

Bilde/skjerm
• Skjermstørrelse: 7,0 cm / 2,75"
• Skjermtype: Én linjes punktmatrise og nummer og 

ikoner på én linje
• Bakbelysning: Ja
• Bakbelysningsfarge: Hvit

Minnekapasitet
• Telefonliste: 25 navn og numre
• Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 10 siste 

numre
• Samtaleloggoppføringer: 40
• Telefonboken lagres i basen

Drift
• Batterikapasitet: 1,5 V
• Batteritype: AAA, ikke oppladbare
• Batteritype: AAA
• Antall batterier: 3

Nettverksfunksjoner
• Ringer: Tone, Puls

Mål, emballasje
• Emballasjetype: Kartong
• Antallet produkter som følger med: 1
• Type hylleplassering: Liggende
• Emballasjemål (B x H x D): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Bruttovekt: 0,726 kg
• Nettovekt: 0,564 kg
• Taravekt: 0,162 kg
• EAN: 69 51613 99935 6
•
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* *Denne funksjonen krever ekstra abonnement på oppringings-ID. Ta 
kontakt med den lokale nettverksoperatøren hvis du vil ha mer 
informasjon.

http://www.philips.com

