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1,6 tuuman näyttö, valkoinen 

taustavalo
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sinkertaisen tyylikäs Philips LINEA sulautuu osaksi modernin kodin sisustusta. 
mattitaidolla luodun LINEA-puhelimen siluettimuoto ilmentää todellisen taideteoksen 

likkyyttä.

Poikkeuksellinen muotoilu ja laadukas rakenne
• Siro ja kompakti muotoilu säästää tilaa
• Tarkkaan säädetyt magneetit takaavat vakaan telakoinnin
• Kalibroidulla näppäimistöllä valitset oikean numeron vaivattomasti
• Piilotetut johdot tekevät tyylikkään vaikutelman
• Tukeva ja vakaa tukiasema jalustaan lisätyllä painolla

Täydellinen puheluelämys
• Kehittynyttä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parantamiseksi
• Tarkka 4,1 cm:n (1,6") 2-rivinen käänteisvärinen näyttö
• Kaiutinpuhelimella handsfree-puhelut
• Tallenna jopa 50 yhteystietoa puhelinmuistioosi
• Nauti 16 tunnin puheajasta yhdellä latauksella

Ympäristöystävällinen tuote
• Virrankulutus nollassa, kun ECO+ -tila on käytössä



 4,1 cm:n (1,6") käänteisvärinen näyttö

Valkoinen teksti mustalla pohjalla tekee LCD-
näytöstä teräväkontrastisen ja selkeän. Se sopii 
myös hyvin laitteen tyylikkääseen muotoiluun.

50 nimen puhelinmuistio
Tallenna jopa 50 yhteystietoa 
puhelinmuistioosi

Kalibroitu näppäimistö

Kalibroidun ja tarkasti suunnitellun 
näppäimistön avulla valitset oikean numeron 
vaivattomasti. Tunnet jokaisen painikkeen 
painalluksen aina valitessasi numeroa tai 
lisätessäsi yhteystietoa puhelinmuistioon.

Kompakti muotoilu

Siro ja kompakti muotoilu säästää tilaa

ECO+ -tila

Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne 
on suunniteltu ympäristöä huomioiden. 
Puhelimen lähettämä säteily vähenee ECO-
tilassa jopa 60 prosenttia ja lataustilassa jopa 95 
prosenttia. ECO+ -tilan käyttöönotto vähentää 
säteilyn nollaan.

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.

Kaunis joka suunnasta

Näppärä johtojen hallintajärjestelmä piilottaa 
johdot näkyvistä. Fiksusti suunniteltujen 
piilotettujen pistokkeiden ja sisäisen 

johdonohjaimen ansiosta johdot pysyvät 
siististi piilossa.

Tukeva telakka

Sekä luuriin että tukiasemaan asennetut 
magneetit vetävät toisiaan puoleensa juuri 
sopivasti. Telakointi on vakaa ja puhelin pysyy 
tukevasti pystyasennossa. Tukiaseman 
älykkäästi suunniteltu syvennys ei ole 
ainoastaan viehättävä yksityiskohta, vaan se 
myös helpottaa luurin nostamista telakasta.

Erinomainen äänenlaatu

Puhelimessa käytetty HQ-äänitekniikka takaa 
äänentoiston vailla vertaa. Kuulet äänen niin 
selkeänä ja luonnollisena, että se tuntuu tulevan 
aivan vierestä. Laadukkaat osat ja tarkka 
akustinen muotoilu, edistyksellinen testaus ja 
huolellinen viimeistely kertovat 
vuosikymmenten kokemuksesta 
korkealaatuisten äänentoistojärjestelmien ja 
kuulokkeiden valmistajana.

Jopa 16 tuntia puheaikaa
Nauti 16 tunnin puheajasta yhdellä latauksella

Painotettu, tukeva jalusta
Tukeva ja vakaa tukiasema jalustaan lisätyllä 
painolla
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Helppokäyttöisyys
• Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
• Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
• Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen 

ilmaisin
• Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
• Sisäpuhelin - useita luureja
• Päiväyksen/ajan näyttö
• Akun latauksen osoitin
• Signaalivoimakkuuden ilmaisin
• Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
• Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan 

tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat 
puhelut, Vastaanotetut puhelut

• Näppäimistölukko
• Näppäinäänet käytössä/pois
• Puhelun automaattinen lopettaminen
• Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
• Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
• Taustavalaistu näppäimistö: Valkoinen
• Jopa 16 tuntia puheaikaa
• Jopa 180 tuntia valmiusaikaa
• Latausaika: 8 tuntia
• Linjajohdon pituus: 1,8 m
• Virtajohdon pituus: 1,8 m
• Kantama: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m

Ääni
• Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä
• HQ-Sound

Kuva/näyttö
• Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
• Näyttötyyppi: 1-rivinen pistematriisi + 1 

numerorivi + kiinteät kuvakkeet
• Taustavalo: kyllä
• Taustaväri: Valkoinen

Muistikapasiteetti
• Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
• Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 

merkintää
• Soittajaluettelo: 20 merkintää
• Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Virta
• Pariston kapasiteetti: 550 mAh
• Akun/pariston tyyppi: 2 x ladattava AAA NiMH
• Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
• Virrankulutus: <0,7 W

Turvallisuus
• Lähetyksen salaus: kyllä

Verkko-ominaisuudet
• Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo
• Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu
• Eco+

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Hyllysijoitustyyppi: Makaava
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 22,5 x 12 x 10 cm
• Kokonaispaino: 0,636 kg
• Nettopaino: 0,458 kg
• Taara: 0,178 kg
• EAN: 48 95185 60103 8
•
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* *Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä 
lisätietoja verkko-operaattoriltasi.
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