
 

 

„Philips“
„Linea“ stiliaus belaidis 
telefonas

1,6 in ekranas / baltas fon. apšviet.

Ragelio garsiakalbis

M3301W
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okybiškiausia ryšio linija
gamintas siekiant paprastumo ir elegancijos, todėl šis „Philips LINEA“ puikiai derės prie 
olaikinio modernaus namų interjero. Jo elegantiškame korpuse atsispindi tikslus 
inerinis darbas ir meistriškumas, todėl „LINEA“ yra tikrai geidžiamas meno kūrinys.

Išskirtinis dizainas, aukštos kokybės rezultatas
• Plonas ir kompaktiškas, todėl neužima daug vietos
• Dėl magnetinės jėgos stotelė telefoną saugiai pritraukia
• Sukalibruoti tiksliai veikiantys mygtukai
• Sumaniai įrengtas laidas išoriškai gražiai atrodo iš visų pusių
• Pagrinde įmontuotas papildomas svoris, taip užtikrinant didesnį stabilumą

Išskirtiniai pojūčiai skambinant
• Didelio kontrastingumo 4,1 cm (1,6 in) 2 eilučių apverčiamas ekranas
• Modernus garso tikrinimas ir derinimas – aukščiausia balso kokybė
• Naudodami ragelio garsiakalbį galėsite kalbėti laisvomis rankomis
• Savo telefonų knygoje galite išsaugoti iki 50 mėgstamiausių adresatų
• Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 valandų

Ekologiškas gaminys
• Kai suaktyvintas režimas ECO+, energijos neišskiriama visiškai



 4,1 cm (1,6 in) apverčiamas ekranas

Didelio kontrastingumo baltai juodas 
apverčiamas LCD ekranas yra lengvai 
įskaitomas bei puikiai tinka prie bendro stiliaus.

50 vardų telefono knyga
Savo telefonų knygoje galite išsaugoti iki 50 
mėgstamiausių adresatų

Sukalibruota klaviatūra

Sukalibruota ir kruopščiai sukurta klaviatūra 
tiksliai įvesite norimus skaičius ir raides, nes 
gerai jaučiamas kiekvienas mygtukas, todėl 
rinkti numerį ar kontaktinius duomenis yra 
labai patogu.

Kompaktiško dydžio

Plonas ir kompaktiškas, todėl neužima daug 
vietos

ECO+ režimas

„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir 
nekenkia aplinkai. Kai įjungiamas ECO režimas, 
skleidžiama spinduliuotė sumažėja iki 60 % ir iki 
95 %, kai telefonas kraunasi. Įjungus ECO+ 
režimą spinduliuotės lygis nukrenta iki nulio.

Ragelio garsiakalbis

Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, 
naudojamas integruotas garsiakalbis, 
sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir 
skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti 
nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač 
naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su 
kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

Puikiai atrodo iš visų pusių

Sumanaus laido tvarkymo sistema puikiai 
paslepia laidus. Subtiliai paslėpti lizdai ir vidinis 

laido kreiptuvas padeda išvengti laidų painiavos 
ir tvarkingai juos sudėti.

Saugi stotelė

Tiksliai sureguliuoti optimalios galios magnetai 
yra išdėstyti telefono ragelio viršuje ir apačioje, 
kad telefonas saugiai prisitvirtintų stotelėje 
(stačioje padėtyje). Sumaniai sukurtas pagrindo 
griovelis yra ne tik patraukus elementas, tačiau 
taip pat padeda patogiai paimti ragelį.

Puiki garso kokybė

Aukštos kokybės garsas išgaunamas dėl 
aukštos kokybės inžinerinio darbo, dėl kurio 
užtikrinamas kokybiškas ir natūraliai 
skambantis balsas, tarsi kalbantis akis į akį. 
Aukštos kokybės dalys, tikslus akustinės 
sistemos dizainas, pažangūs bandymai ir tiksliai 
atliktas sureguliavimas yra aukštos kokybės 
garso sistemų ir ausinių srityje sukauptos 
patirties rezultatas.

Iki 16 valandų pokalbių laiko
Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 
valandų

Sunkus pagrindas stabilumui užtikrinti
Pagrinde įmontuotas papildomas svoris, taip 
užtikrinant didesnį stabilumą
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Patogumas
• Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
• Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
• Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių 

indikatorius
• Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų 

brūkšnelių baterijos piktograma
• Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
• Dienos / laiko rodymo ekranas
• Baterijos įkrovimo rodymas
• Signalo stiprumo indikacija
• Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių 

mygtukai 1-2
• Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, 

Skambintojo ID*, Mikrofono nutildymas, Praleisti 
skambučiai, Priimti skambučiai

• Klaviatūros užraktas
• Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
• Automatinis pokalbio išjungimas
• Papildomi aparatai: 1
• Papildomi rageliai: iki 4
• Šviečianti klaviatūra: Balta
• Iki 16 valandų pokalbių laiko
• Iki 180 valandų budėjimo laiko
• Įkrovimo laikas: 8 val.
• Linijos laido ilgis: 1,8 m
• Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
• Asortimentas: Atvirame lauke <300 m; viduje < 

50m

Garsas
• Melodijos ragelyje: 10 polifoninių
• Aukštos kokybės garsas

Vaizdas / ekranas
• Ekrano dydis: 4,1cm / 1,6 in
• Ekrano tipas: 1 linijos taškų matrica + 1 linijos 

skaičiai + nuolatinės piktogramos

• Foninis apšvietimas: taip
• Fono spalva: Balta

Atminties talpa
• Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
• Sąrašo perrinkimas: 10 įrašų
• Skambučių žurnalo įrašai: 20 įrašų
• Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

Maitinimas
• Baterijos talpa: 550 mAh
• Baterijos tipas: 2 x AAA NiMH pakartotinai 
įkraunama

• Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
• Energijos sąnaudos: < 0,7 W

Sauga
• Siuntimo šifravimas: taip

Tinklo funkcijos
• Suderinamas: GAP

SAR vertė
• „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

„Eco Design“
• Eco+

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

22,5 x 12 x 10 cm
• Bendras svoris: 0,6162 kg
• Grynasis svoris: 0,4388 kg
• Pakuotės svoris: 0,1774 kg
• EAN: 48 95185 60109 0
•
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* *Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos 
registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo 
operatorių.

http://www.philips.com

