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 Philips Scala transforma a comunicação tradicional numa experiência moderna, sem 
rder o conforto ergonómico. Com o seu design moderno e elegante, este telefone 
m fios proporciona fiabilidade, ecologia e uma excelente qualidade.

Design fantástico com uma construção de alta qualidade
• Visor de articulação inteligente para uma leitura fácil a partir de qualquer ângulo
• Terminal do telefone confortável com um peso perfeito para chamadas mais longas
• Pode ser colocado numa mesa ou montado na parede

O melhor em segurança e fiabilidade
• Sem radiação
• Ligação sempre segura, mesmo durante falhas de energia
• O LED de eventos alerta-o para chamadas não atendidas

Inteligente, simples e fácil de utilizar
• Visor inverso branco-no-preto de 7 cm (2,75") de alto contraste
• O sistema de alta voz permite-lhe falar com as mãos livres
• Guarde até 25 contactos favoritos na sua agenda
• Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar*
• Protecção de privacidade com modo silencioso e modo de som cortado
• Compatível com aparelhos auditivos - reduz ruídos indesejados



 Modo silencioso e modo de som cortado
Protecção de privacidade com modo 
silencioso e modo de som cortado

Agenda com 25 nomes

Tenha sempre disponíveis os números das 
pessoas que mais gosta: guarde até 25 nomes 
na sua agenda.

Identificação do autor da chamada*

Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes 
de atender a chamada. E a nossa função de ID 
do autor da chamada permite-lhe saber quem 
está do outro lado da linha.

Visor de articulação inteligente

O visor de articulação inteligente oferece-lhe 
uma visualização clara do ecrã do telefone a 
partir de qualquer ângulo, independentemente 
do telefone estar colocado sobre uma mesa ou 
montado na parede. O visor LCD inverso 
branco-no-preto de alto contraste e 
caracteres com tipo de letra grande assegura 
um conforto adicional e uma leitura sem 
esforço do conteúdo do ecrã.

Terminal de telefone confortável
Terminal do telefone confortável com um peso 
perfeito para chamadas mais longas

LED de eventos

O LED de eventos vermelho, integrado no 
visor de forma óptima, fica intermitente para o 
alertar de chamadas não atendidas. Com a 
funcionalidade CallLog inteligente, pode 
verificar facilmente as suas chamadas perdidas 
com um simples toque num botão.

Compatível com aparelhos auditivos

Esta funcionalidade permite que o telefone seja 
acoplado ao aparelho auditivo para amplificar o 
som, enquanto reduz o ruído ambiente e 
interferências, como zumbidos, assobios e 
outros ruídos, que poderiam ocorrer noutras 
circunstâncias.

Sem radiação

Os telefones com fios não emitem radiações 
nocivas, visto que a ligação entre a base e o 
terminal do telefone é feita através de um fio 
enrolado.

Ligação sempre segura

Os telefones com fios não dependem de 
alimentação de energia da tomada elétrica, 
visto que a energia necessária ao seu 
funcionamento é proveniente directamente do 
cabo telefónico da rede fixa. Isto torna os 
telefones com fios numa das escolhas de 
comunicação mais fiáveis, especialmente 
durante falhas de energia. Com o fio enrolado 
a ligar o confortável terminal do telefone à 
base, conseguirá encontrar sempre o seu 
telefone. Desfrute de chamadas longas, 
cómodas e sem preocupações, a qualquer 
hora!

Alta voz

O modo mãos livres utiliza um altifalante 
incorporado para amplificar a voz do 
interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir 
durante uma chamada sem segurar o telefone 
junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se 
pretender partilhar a chamada com outras 
pessoas ou simplesmente ocupar-se com 
outras tarefas em simultâneo.

Utilização em mesa ou montado na 
parede
Pode ser colocado numa mesa ou montado na 
parede
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Funcionalidades
• Alta voz - fale com as mãos livres
• Indicador do nível da bateria: Ícones de bateria 

fraca e vazia
• Apresentação da data / hora
• Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
• Gestão de chamadas: Chamada em espera*, 

Identificação do autor da chamada*, Microfone 
sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas 
recebidas

• Ligar/desligar o tom das teclas
• Desligar automático
• Comprimento do fio telefónico: 1,8 m

Som
• Compatível com aparelhos auditivos
• Alta voz
• Avisos sonoros da estação de base: Sinal sonoro
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo
• Toques
• Toques na base: 10 padrão

Imagem/visualização
• Tamanho do visor: 7,0 cm (2,75")
• Tipo de visor: Matriz de pontos de 1 linha + 

numéricos de 1 linha + ícones
• Retroiluminação: sim
• Cor da retroiluminação: Branco

Capacidade de memória
• Lista de contactos: 25 nomes e números
• Capacidade de lista de remarcação: 10 últimos 

números
• Entradas do registo de chamadas: 40
• Agenda guardada na base

Potência
• Capacidade da pilha: 1,5 V
• Tipo de bateria: Pilhas AAA não recarregáveis
• Tipo de bateria: AAA
• Número de pilhas: 3

Funcionalidades de Rede
• Marcação: Por tons, Função "pulse"

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Peso bruto: 0,726 kg
• Peso líquido: 0,564 kg
• Tara: 0,162 kg
• EAN: 69 51613 99935 6
•
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Especificações
Telefone com fios elegante Scala
Visor de 2,75"/retroiluminação branca Alta voz

* *Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de 
identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede 
local para obter mais informações.

http://www.philips.com

