
 

 

Philips
Sladdtelefon med Scala-
design

2,75-tumsskärm, vit bakbelysning

Högtalartelefon
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ålitlig, trendig modell
ilips Scala är en traditionell men ändå trendig och ergonomisk telefon med sladd. Den 
r en modern och elegant design och är pålitlig, miljövänlig och av god kvalitet.

Snygg formgivning av hög kvalitet
• Skärm med smarta gångjärn som är lätt att avläsa från alla vinklar
• Bekväm, lagom tung handenhet för långa samtal
• Kan placeras på ett bord eller monteras på väggen

Pålitlig
• Strålningsfria
• Säker anslutning när som helst, även under strömavbrott
• Händelseindikatorn informerar om missade samtal

Smart, enkel och användarvänlig
• Hög kontrast, 7 cm (2,75 tum), vit på svart vändbar skärm
• Med högtalartelefonen kan du prata handsfree
• Spara upp till 25 favoritkontakter i telefonboken
• Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer*
• Sekretesskydd med tyst läge
• Kompatibel med hörapparater – reducerar oönskat brus



 2,75 tum, vit på svart skärm

Hög kontrast, 7 cm (2,75 tum), vit på svart 
vändbar skärm

Telefonbok för 25 namn

Ha alltid telefonnumren till dina närmaste nära 
till hands: Spara upp till 25 namn i din 
telefonbok.

Uppringnings-ID*

Ibland är det bra att veta vem som ringer innan 
du svarar. Med nummerpresentatören får du 
reda på vem som är i andra änden.

Skärm med smarta gångjärn

Med en skärm med smarta gångjärn får du en 
tydlig bild av telefonen ur alla vinklar – oavsett 

om telefonen är placerad på ett bord eller 
monterad på väggen. Med en stor, vändbar 
LCD med hög kontrast i vitt på svart och stora 
tecken kan du bekvämt och enkelt läsa av 
skärmen.

Bekväm handenhet
Bekväm, lagom tung handenhet för långa samtal

Händelseindikator

Den röda händelseindikatorn som är 
välintegrerad på skärmen blinkar för att 
påminna dig när det finns ett missat samtal. 
Med den smarta funktionen för samtalslogg kan 
du enkelt kontrollera vilka samtal du har missat 
med endast en knapptryckning.

Kompatibel med hörapparater

Den här funktionen gör det möjligt att använda 
telefonen tillsammans med en hörapparat och 
samtidigt minska omgivande ljud av buller, surr, 
brus eller pip som annars kan förekomma.

Strålningsfria

Sladdtelefoner avger inte någon skadlig 
strålning eftersom anslutningen mellan 
basenheten och handenheten sker via en 
spiralsladd.

Säker anslutning när som helst

Sladdtelefoner förlitar sig inte på 
strömförsörjningen från eluttaget eftersom 
den effekt som krävs för deras funktion 
kommer direkt från en fast kabel. Därför är 
sladdtelefoner ett av de mest tillförlitliga 
kommunikationssätten, särskilt vid 
strömavbrott. Med spiralsladd som ansluter 
den bekväma handenheten till basstationen kan 
du alltid hitta handenheten. Njut av lång och 
krångel- och bekymmersfri kommunikation – 
när som helst!

Tyst läge
Sekretesskydd med tyst läge

Högtalartelefon
I handsfree-läget används en inbyggd högtalare 
till att förstärka uppringarens röst vilket gör att 
du kan prata och lyssna utan att behöva hålla 
telefonen mot örat. Den här funktionen är 
speciellt användbar om du vill dela samtalet 
med andra eller helt enkelt göra flera saker på 
en gång.

Montering på bord eller vägg
Kan placeras på ett bord eller monteras på 
väggen
M110W/21

Funktioner
Sladdtelefon med Scala-design
2,75-tumsskärm, vit bakbelysning Högtalartelefon



Publiceringsdatum  
2015-12-24

Version: 6.0.4

12 NC: 8670 001 17319
EAN: 04 89518 56019 39

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Bekvämlighet
• Högtalartelefon – handsfree-samtal
• Batterinivåindikator: Ikon för svagt och tomt 

batteri
• Datum- och tidvisning
• Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
• Samtalshantering: Samtal väntar*, Uppringnings-

ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna 
samtal

• Knappljud på/av
• Lägga på automatiskt
• Nätsladdslängd: 1,8 m

Ljud
• Kompatibel med hörapparater
• Högtalartelefon
• Basstationssignaler: Signal
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
• Ringsignaler
• Ringsignaler på basenhet: 10 som standard

Bild/visning
• Skärmens storlek: 7,0 cm/2,75 tum
• Skärmtyp: 1-radig punktmatris + 1-radig numerisk 

+ ikoner
• Bakgrundsbelysning: ja
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit

Minneskapacitet
• Telefonbok: 25 namn och nummer
• Funktion för återuppringningslista: 10 senaste 

numren
• Poster i samtalslogg: 40
• Telefonbokslagring i basenheten

Effekt
• Batterikapacitet: 1,5 V
• Batterityp: Ej laddningsbara AAA
• Batterityp: AAA
• Antal batterier: 3

Nätverksfunktioner
• Uppringning: Ton, Puls

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Kartong
• Antal produkter som medföljer: 1
• Typ av hyllplacering: Liggande
• Förpackningens mått (B x H x D): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Bruttovikt: 0,792 kg
• Nettovikt: 0,63 kg
• Taravikt: 0,162 kg
• EAN: 48 95185 60193 9
•
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* *För den här funktionen krävs prenumeration på 
nummerpresentationstjänsten. Kontakta din lokala 
nätverksoperatör för mer information.

http://www.philips.com

