
 

 

Philips
Scala, design-lankapuhelin

2,75 tuuman näyttö, valk. 

taustavalo

Kaiutinpuhelin

M110W
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ilips Scala tekee perinteisestä viestinnästä helppoa ja trendikästä. Ergonomisen 
kapuhelimen muotoilu on tyylikäs ja elegantti. Saat luotettavaa ja erinomaista laatua 
päristöystävällisesti.

Upea muotoilu ja laadukas rakenne
• Kekseliäästi kallistettu näyttö on selkeä joka suunnasta
• Miellyttävä luuri on suunniteltu pidempiä puheluita varten
• Voidaan asettaa pöydälle tai kiinnittää seinään

Erittäin turvallinen ja luotettava
• Ei säteile
• Luotettava yhteys jopa sähkökatkosten aikana
• Tapahtumamerkkivalo ilmoittaa vastaamattomista puheluista

Tyylikäs ja helppokäyttöinen
• Erittäin tarkka 7 cm:n (2,75") näyttö, jossa valkoinen teksti mustalla pohjalla
• Kaiutinpuhelimella voit soittaa handsfree-puheluita
• Tallenna jopa 25 yhteystietoa puhelinmuistioosi
• Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa*
• Lisää yksityisyyttä hiljaisella tilalla ja mykistystilalla
• Voi käyttää kuulolaitteen kanssa - vähentää hälyääniä



 2,75 tuuman näyttö, jossa valkoinen 
teksti mustalla pohjalla

Erittäin tarkka 7 cm:n (2,75") näyttö, jossa 
valkoinen teksti mustalla pohjalla

25 nimen puhelinmuistio

Pidä tärkeiden ihmisten puhelinnumerot aina 
lähettyvilläsi: tallenna jopa 25 nimeä 
puhelinmuistioosi.

Soittajan tunnistus*

Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, 
kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla 
tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

Kekseliäs kallistettu näyttö

Kekseliäästi kallistettu näyttö on selkeä joka 
suunnasta, olipa puhelin sitten pöydällä tai 
seinällä. Suuressa ja teräväkontrastisessa LCD-
näytössä on isokokoinen fontti ja valkoinen 
teksti mustalla pohjalla, joten sitä on mukavaa 
ja vaivatonta lukea.

Miellyttävä luuri
Miellyttävä luuri on suunniteltu pidempiä 
puheluita varten

Tapahtumamerkkivalo

Näytön punainen LED-merkkivalo kertoo 
vastaamattomista puheluista vilkkumalla. 
Älykkäällä CallLog-toiminnolla tarkastat 
helposti vastaamattomat puhelut yhdellä 
painikkeen painalluksella.

Voi käyttää kuulolaitteen kanssa

Tämän ominaisuuden avulla voit kytkeä 
puhelimen kuulolaitteeseen, joka vahvistaa 
puheluääniä, mutta vähentää taustamelua ja 
muita häiritseviä ääniä.

Ei säteile

Lankapuhelimet eivät lähetä vahingollista 
säteilyä, sillä tukiaseman ja luurin välillä on 
kierteinen johto.

Aina luotettava yhteys

Lankapuhelimet saavat käyttövirtansa suoraan 
puhelinkaapelin kautta, joten verkkovirtaa ei 
tarvita. Tämän vuoksi lankapuhelimet ovatkin 
yksi luotettavimmista viestintävälineistä, 
erityisesti sähkökatkosten aikana. Miellyttävän 
tuntuinen luuri on liitetty tukiasemaan 
kierteisellä johdolla, joten luuri on aina helppo 
löytää. Nauti pitkistä, huolettomista ja 
vaivattomista puheluista – milloin tahansa.

Hiljainen tila ja mykistystila
Lisää yksityisyyttä hiljaisella tilalla ja 
mykistystilalla

Kaiutinpuhelin
Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin 
vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja 
kuunnella pitämättä luuria korvalla puhelun 
aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun 
haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä 
samalla muita asioita.

Pöytä- tai seinäkiinnitys
Voidaan asettaa pöydälle tai kiinnittää seinään
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Helppokäyttöisyys
• Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
• Akun tason ilmaisin: Matalan varaustason ja tyhjän 

akun kuvake
• Päiväyksen/ajan näyttö
• Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
• Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan 

tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat 
puhelut, Vastaanotetut puhelut

• Näppäinäänet käytössä/pois
• Puhelun automaattinen lopettaminen
• Linjajohdon pituus: 1,8 m

Ääni
• Voi käyttää kuulolaitteen kanssa
• Kaiutinpuhelin
• Tukiaseman soittoäänet: Summeri
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas
• Soittoäänet
• Soittoäänet tukiasemassa: 10 vakiota

Kuva/näyttö
• Näytön koko: 7,0 cm / 2,75"
• Näyttötyyppi: 1-rivinen pistematriisi + 1 

numerorivi + kuvakkeet
• Taustavalo: kyllä
• Taustaväri: valkoinen

Muistikapasiteetti
• Puhelinmuistio: 25 nimeä ja numeroa
• Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 

viimeisintä numeroa
• Soittajaluettelo: 40
• Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Virta
• Pariston kapasiteetti: 1,5 V
• Paristotyyppi: AAA, kertakäyttöinen
• Paristotyyppi: AAA
• Paristojen määrä: 3

Verkko-ominaisuudet
• Valintatyyppi: Äänivalinta, pulssi

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Hyllysijoitustyyppi: Makaava
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Kokonaispaino: 0,792 kg
• Nettopaino: 0,63 kg
• Taara: 0,162 kg
• EAN: 48 95185 60193 9
•
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* *Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä 
lisätietoja verkko-operaattoriltasi.
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