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design

1,6-tums skärm, vit 
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Högtalartelefon
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ilips LINEA har en noga utformad ren, elegant och tidlös design i en klass för sig som 
r att den passar in i alla moderna hem.

Enastående formgivning och högkvalitativt utförande
• Slimmad design och kompakt för utrymmeseffektivitet
• Perfekt justerad magnetisk kraft garanterar säker dockning
• Kalibrerade knappar för exakt inmatning
• Snyggt utseende i alla vinkar med smart kabelhantering
• Extra vikt på foten för bättre stabilitet

Den ultimata telefonstunden
• Avancerad ljudtestning och -justering för suverän ljudkvalitet
• 4,1 cm (1,6 tum) vändbar skärm med två rader
• Med högtalarfunktion i handenheten kan du prata i telefon handsfree
• Spara upp till 50 favoritkontakter i telefonboken
• Få 16 timmars samtalstid med en enda laddning

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke
• Ingen sändningsenergi när läget ECO+ är aktiverat



 1,6-tums vändbar skärm

Vändbar LCD-skärm med hög kontrast i vitt på 
svart som är enkel att läsa på och som smälter 
in väl med den övergripande slimmade 
designen.

Telefonbok för 50 namn
Spara upp till 50 favoritkontakter i 
telefonboken

Kalibrerad knappsats

Den kalibrerade och omsorgsfullt utformade 
knappsatsen ger exakt inmatning där du känner 
varje tangentnedslag tydligt oavsett om du slår 
ett nummer eller anger en kontakt i 
telefonboken.

Kompakt format

Slimmad design och kompakt för 
utrymmeseffektivitet

ECO+-läge

Philips telefoner är energieffektiva och 
utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. När 
ECO-läget aktiveras minskas den angivna 
strålningen med upp till 60 % och med upp till 
95 % när telefonen laddas. Genom att aktivera 
ECO+-läget minskar strålningen till noll.

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.

Perfekt utseende från alla vinklar

Det smarta sladdhanteringssystemet döljer 
kablarna på ett fiffigt sätt. Tack vare de 

intelligent designade dolda uttagen och den 
invändiga kabelguiden är allt väl undangömt.

Säker dockning

Exakt inställda magneter – med optimerad 
kraft – är placerade på ovansidan av 
handenheten och basenheten för att säkerställa 
säker dockning av telefonen i stabilt, upprätt 
läge. En smart utformad fördjupning på 
basenheten fungerar inte enbart som en 
attraktiv designdetalj, utan hjälper också till att 
stödja användarens hand när handenheten tas 
upp.

Utmärkt ljudkvalitet

HQ-Sound hänvisar till akustikteknik av hög 
kvalitet som resulterar i en så klar och naturlig 
röstkvalitet att det nästan är som att prata 
ansikte mot ansikte. Komponenter av hög 
kvalitet, exakt akustikdesign, avancerad 
testning och finjustering återspeglar vår långa 
erfarenhet av högkvalitativa system och 
hörlurar.

Upp till 16 timmars samtalstid
Få 16 timmars samtalstid med en enda laddning

Extra tyngd vilket ger stabilitet
Extra vikt på foten för bättre stabilitet
M3301W/21

Funktioner
Sladdlös telefon med Linea-design
1,6-tums skärm, vit bakgrundsbelysning Högtalartelefon



Publiceringsdatum  
2016-07-03

Version: 5.0.3

12 NC: 8670 001 16569
EAN: 04 89518 56010 38

© 2016 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
• Menystruktur i handenheten: Listmeny
• Högtalartelefon – handsfree-samtal
• Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
• Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
• Intercom - flera handenheter
• Datum- och tidvisning
• Indikator för batteriladdning
• Signalstyrkeindikering
• Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
• Samtalshantering: Samtal väntar*, Uppringnings-

ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna 
samtal

• Lås för knappsats
• Knappljud på/av
• Lägga på automatiskt
• Multibasfunktion: 1
• Multihandset-funktion: Upp till 4
• Bakgrundsbelyst knappsats: Vit
• Upp till 16 timmars samtalstid
• Upp till 180 timmars standbytid
• Laddningstid: 8 timmar
• Nätsladdslängd: 1,8 m
• Sladdlängd: 1,8 m
• Sortiment: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m

Ljud
• Ringsignaler och handenhet: 10 polyfona
• HQ-Sound

Bild/visning
• Skärmens storlek: 1,6 tum
• Skärmtyp: 1-radig punktmatris + 1-radig numerisk 

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

Minneskapacitet
• Telefonbok: 50 namn och nummer
• Funktion för återuppringningslista: 10 poster
• Poster i samtalslogg: 20 poster
• Telefonbokslagring i basenheten

Effekt
• Batterikapacitet: 550 mAh
• Batterityp: Två laddningsbara AAA NiMH-batterier
• Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
• Strömförbrukning: < 0,7 W

Säkerhet
• Överföringskryptering: ja

Nätverksfunktioner
• Kompatibel: GAP

SAR-värde
• Philips handenhet: <0,1 W/kg

Miljödesign
• Eco+

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

22,5 x 12 x 10 cm
• Bruttovikt: 0,636 kg
• Nettovikt: 0,458 kg
• Taravikt: 0,178 kg
• EAN: 48 95185 60103 8
•
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* *För den här funktionen krävs prenumeration på 
nummerpresentationstjänsten. Kontakta din lokala 
nätverksoperatör för mer information.

http://www.philips.com

