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ilips Scala forvandler traditionel kommunikation til en moderne oplevelse uden at miste 
gonomisk komfort. Med sit moderne og elegante design giver denne telefon med 
ning pålidelighed, miljøvenlighed og fremragende kvalitet.

Enestående design med udførelse i høj kvalitet
• Smart hængslet display, der letter læsning fra alle vinkler
• Behageligt, perfekt vægtet håndsæt til længere opkald
• Kan anbringes på et bord eller monteres på væggen

Ultimativ sikkerhed og pålidelighed
• Strålingsfri
• Altid en sikker forbindelse, selv ved strømafbrydelser
• Hændelseslysdioden giver dig besked om mistede opkald

Smart, enkel og nem at bruge
• 7 cm (2,75") hvid-på-sort, omvendt display med høj kontrast
• Højttaleren gør det muligt at tale håndfrit
• Gem op til 25 foretrukne kontakter i din telefonbog
• Vis nummer - så ved du altid, hvem der ringer*
• Privatlivsbeskyttelse med lydløs tilstand
• Kompatibelt med høreapparat - reducerer uønsket støj



 2,75" hvid-på-sort display

7 cm (2,75") hvid-på-sort, omvendt display 
med høj kontrast

Telefonbog til 25 navne

Hav altid dine kæres telefonnumre ved hånden: 
Gem op til 25 navne i din telefonbog.

Vis nummer*

Nogle gange er det godt at vide, hvem der 
ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer 
kan du se, hvem der er i den anden ende.

Smart hængslet display

Smart hængslet display, der giver dig et godt 
overblik over telefonens display fra alle vinkler 

- hvad enten telefonen er placeret på et bord 
eller monteret på væggen. Stor, hvid-på-sort 
omvendt LCD-skærm med høj kontrast og 
stor skrifttype sikrer ekstra komfort og 
ubesværet læsning af displayet.

Komfortabelt håndsæt
Behageligt, perfekt vægtet håndsæt til længere 
opkald

Hændelseslysdiode

Den røde hændelseslysdiode, der er nydeligt 
integreret i displayet, blinker for at give dig 
besked, når der forekommer et mistet opkald. 
Med den smarte CallLog-funktion kan du nemt 
kontrollere, hvilket opkald du er gået glip af 
med blot et enkelt tryk på en knap.

Kompatibelt med høreapparat

Denne funktion gør det muligt for telefonen at 
koble sig på høreapparatet og forstærke 
samtalen og samtidigt mindske omgivende støj 
og den brummen, summen og hvinen, der 
ellers kan forekomme.

Strålingsfri

Telefoner med ledning udsender ikke nogen 
skadelig stråling, da forbindelsen mellem basen 
og håndsættet opretholdes via en spiralformet 
ledning.

Altid en sikker forbindelse

Telefoner med ledning er ikke afhængige af 
strømforsyningen fra stikkontakten, da den 
nødvendige energi til deres funktion hentes 
direkte fra fastnetkablet. Dette gør telefoner 
med ledning til en af de mest pålidelige 
kommunikationsmetoder, især under 
strømafbrydelser. Med spiralledningen, der 
forbinder det behagelige håndsæt til 
basestationen, vil du altid kunne finde 
håndsættet. Nyd lang tids ubesværet og 
problemfri kommunikation - når som helst!

Lydløs tilstand
Privatlivsbeskyttelse med lydløs tilstand

Højttaler
Håndfri brug med den indbyggede højttaler, 
der forstærker den talendes stemme, så du kan 
tale og lytte uden at holde telefonen til øret. 
Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre 
høre samtalen eller bare vil have hænderne fri 
til andre ting, mens du taler.

Bord- eller vægmonteret
Kan anbringes på et bord eller monteres på 
væggen
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Komfort
• Telefonhøjttaler - tal håndfrit
• Indikator for batterikapacitet: Ikon for lavt 

batteriniveau og afladet batteri
• Visning af dato/klokkeslæt
• Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
• Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, 

Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne 
opkald

• Tastetone til/fra
• Læg på automatisk
• Ledningslængde: 1,8 m

Lyd
• Kompatibel med høreapparat
• Højttaler
• Basestation ringetoner: Buzzer
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned
• Ringetoner
• Ringetoner på basen: 10 standard

Billede/display
• Skærmstørrelse: 7,0 cm (2,75")
• Displaytype: 1-linjes dot matrix + 1-linjes numerisk 

+ ikoner
• Baggrundsbelysning: Ja
• Baggrundsbelysning: Hvid

Hukommelseskapacitet
• Telefonbog: 25 navne og numre
• Genopkaldsliste: 10 sidst anvendte numre
• Adgange i opkaldslog: 40
• Telefonbog i basen

Strøm
• Batterikapacitet: 1,5 V
• Batteritype: Ikke-genopladelige AAA-batterier
• Batteritype: AAA
• Batterier: 3

Netværksfunktioner
• Opkald: Tone, Pulse

Emballagens mål
• Emballagetype: Emballage
• Antal medfølgende produkter: 1
• Type af hyldeplacering: Liggende
• Mål på emballage (B x H x D): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Bruttovægt: 0,792 kg
• Nettovægt: 0,63 kg
• Taravægt: 0,162 kg
• EAN: 48 95185 60193 9
•
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* *Denne funktion kræver ekstra abonnement på tjenesten Vis 
nummer. Kontakt den lokale netværksoperatør for at få yderligere 
oplysninger.
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