
 

 

Philips
Telefone sem fio design 
Linea

Display 1,6″ /luz de fundo branca

Fone com viva-voz

M3301R
A mais pura linha para conectar

Projetada com simplicidade e elegância em mente, a Philips LINEA possui lugar de destaque 
em qualquer casa moderna. Precisamente projetada e concebida, conforme reflete em sua 
silhueta arquitetônica atemporal, a LINEA é um verdadeiro trabalho de arte desejado.

Design excelente com execução de alta qualidade
• Design elegante e compacto para eficiência de espaço
• Força magnética perfeitamente ajustada garante encaixe seguro
• Teclas calibradas para discagem precisa
• A organização de cabos mantém o visual atraente em todos os ângulos
• Peso extra integrado na base para maior estabilidade

Chamadas de um jeito totalmente novo
• Display reverso de 4,1 cm (1,6") de alto contraste com duas linhas
• Teste de som avançado e sintonia para aprimorar a qualidade de voz
• Com o alto-falante do fone, você pode conversar usando o viva-voz
• Salve até 50 contatos na sua agenda
• Aproveite as 16 horas de conversação com uma única carga

Produto ecologicamente correto
• Zero consumo de energia no modo ECO+ ativado



 Agenda para 50 nomes
Salve até 50 contatos na sua agenda

Teclado calibrado

O teclado calibrado e cuidadosamente 
projetado garante discagem precisa onde você 
sente cada toque claramente esteja você 
discando um número ou inserindo um contato 
na agenda telefônica.

Compacto

Design elegante e compacto para eficiência de 
espaço

Modo ECO+

Os telefones da Philips economizam energia e 
são desenvolvidos pensando no meio 
ambiente. Quando o modo ECO é ativado, a 
radiação emitida é reduzida em até 60 %, e até 
95% quando o telefone está sendo carregado. 
Com a ativação do modo ECO+, a radiação é 
reduzida a zero.

Fone com viva-voz

O modo Viva-voz usa um alto-falante interno 
para amplificar a voz do usuário, permitindo 
que você fale e ouça durante uma chamada 
sem precisar segurar o fone junto ao ouvido. 
Isso é muito útil quando você compartilha a 
chamada com outras pessoas ou executa 
outras tarefas ao mesmo tempo.

Um visual perfeito de todos os ângulos

O sistema inteligente de organização de cabos 
esconde os fios. Com tomadas ocultas e um 
guia de cabo interno desenvolvidos de forma 
inteligente, você não terá problemas com os 
fios.

Encaixe seguro

Ímãs precisamente ajustados – com força 
otimizada – são colocados na parte superior 
do handset e na base para garantir um encaixe 
seguro do telefone em uma posição vertical e 
estável. Um recuo inteligentemente criado na 
base não só serve como um realce do design 
atraente, mas também ajuda a orientar a mão 
do usuário para pegar facilmente o fone.

Alta qualidade de som

HQ-Sound se refere à engenharia acústica de 
alta qualidade que resulta em uma qualidade de 
voz tão nítida e natural que é como se você 
estivesse no lugar pessoalmente. 
Componentes de alta qualidade, design 
acústico preciso, testes avançados e sintonia 
fina refletem décadas de experiência em 
sistemas de áudio e fone de ouvido de última 
geração.

Até 16 horas de conversação
Aproveite as 16 horas de conversação com 
uma única carga

Base mais pesada para maior 
estabilidade
Peso extra integrado na base para maior 
estabilidade

Display reverso de 4,1 cm (1,6")

O display LCD reverso de alto contraste 
branco sobre preto garante a fácil leitura e 
combina bem com a linguagem geral de design 
elegante.
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Conforto
• Estrutura do menu do fone: Menu em lista
• Viva-voz
• Indicador de intensidade do sinal: Indicador com 3 

barras
• Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria com 

3 barras
• Intercomunicação - vários fones
• Exibição de data e hora
• Atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
• Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera 

*, Identificador de chamadas*, Microfone mudo, 
Chams. não atendidas, Chams. recebidas

• Bloqueio do teclado
• Ativação/desativação do tom das teclas
• Encerramento automático
• Capacidade para vários fones: Até 4
• Teclado iluminado: Branco
• Até 16 horas de conversação
• Até 180 horas no modo de espera
• Tempo de carregamento: 8 horas
• Comprimento do cabo: 1,8 m
• Comprimento do cabo de energia: 1,8 m
• Linha: Ambiente externo < 300 m; ambiente 

interno < 50 m

Som
• Toques no fone: 10 polifônicos
• HQ-Sound

Imagem/tela
• Tamanho do display: 4,1 cm (1,6")
• Tipo de display: Visor de uma linha + display 

numérico de uma linha + ícones
• Luz de fundo: sim
• Cor da luz de fundo: Branco

Capacidade de memória
• Agenda telefônica: 50 nomes e números
• Capacidade da lista de rediscagem: 10 entradas
• Entradas do registro de chamadas: 20 entradas
• Armazenamento de contatos na agenda enquanto 

está na base

Lig/Desl
• Capacidade da bateria: 550 mAh
• Tipo da bateria: 2 AAA NiMH recarregáveis
• Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo de energia: < 0,7W

Segurança
• Criptografia da transmissão: sim

Funções de rede
• Compatível: GAP

Taxa SAR
• Fones Philips: < 0,1W/kg

Design ecológico
• Eco+

Dimensões da embalagem
• Tipo da embalagem: Papelão
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

22,5 x 12 x 10 cm
• Peso bruto: 0,5626 kg
• Peso líquido: 0,3852 kg
• Peso da embalagem: 0,1774 kg
• EAN: 48 95185 61521 9
•
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* *Este recurso requer assinatura adicional de serviço de identificação 
de chamadas. Consulte sua operadora de rede local para obter mais 
detalhes.
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