
 

 

Philips
Дизайнерски безжичен 
телефон Linea

1,6" дисплей/ бяла подсветка

Високоговорител в слушалката

M3301W
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оектиран с мисъл за лекота и елегантност, Philips LINEA заема почетно място във всеки 

ременен дом. Прецизно проектиран и изработен, което се отразява в неговия неподвластен 

 времето силует, LINEA е действително желано произведение на изкуството.

Изключителен дизайн с висококачествено изпълнение
• Фин дизайн и компактна стъпка за ефикасно използване на пространството
• Идеално регулирана магнитна сила осигурява надеждно поставяне
• Калибрирани клавиши за прецизно набиране
• Интелигентното управление на кабелите поддържа визуалната привлекателност от 
всички ъгли

• Допълнителна тежест, вградена в основата, за по-голяма стабилност

Съвършено удоволствие от разговорите
• Високо контрастен 4,1 см (1,6") 2-редов обратен дисплей
• Усъвършенствано тестване на звука и настройка за превъзходно качество на гласа
• Високоговорител в слушалката, за да говорите със свободни ръце
• Запаметете в телефонния указател до 50 предпочитани контакта
• До 16 часа време за разговори с едно зареждане

Екологичен продукт
• Нулеви енергийни емисии при активиран режим ECO+



 4,1 см (1,6") обратен дисплей

Високо контрастен обратен LCD дисплей с 
бели надписи на черен фон осигурява лесно 
четене и също така се вписва добре с общия 
шикозен дизайнерски език.

Телефонен указател за 50 имена
Запаметете в телефонния указател до 50 
предпочитани контакта

Калибрирана клавиатура

Калибрираната и внимателно проектирана 
клавиатура осигурява прецизно набиране, 
при което ясно усещате всяко натискане на 
клавиш, независимо дали набирате номер, 
или въвеждате контакт в телефонната книга.

Компактна стъпка

Фин дизайн и компактна стъпка за ефикасно 
използване на пространството

Режим ECO+

Телефоните Philips са енергийно ефективни 
и проектирани с грижа за околната среда. 
При активиране на режима ECO 
излъчването се намалява с до 60% и с до 
95%, когато телефонът се зарежда. С 
активирането на режима ECO+ излъчването 
пада до нула.

Високоговорител в слушалката

Режимът на разговор със свободни ръце 
използва вграден високоговорител за 
усилване на гласа на събеседника, което ви 
позволява да говорите и чувате разговора, 
без да държите телефона до ухото си. Това 
е особено полезно, ако искате да споделите 
разговора и с други, или просто да вършите 
няколко неща едновременно.

Идеален вид от всеки ъгъл

Интелигентната система за управление на 
кабелите скрива проводниците от очите. 
Скритите гнезда и вътрешно насочване на 

кабелите се грижат да няма бъркотия и 
всичко да е прибрано.

Надеждно поставяне

Прецизно регулирани магнити – с 
оптимизирана сила – се поставят в горната 
част на слушалката и в основата, за да 
осигурят надеждно поставяне на телефона 
в стабилна, изправена позиция. 
Интелигентно проектираната вдлъбнатина в 
основата не само служи като атрактивен 
акцент в дизайна, но също така помага на 
ръката на ползвателя за по-лесно вземане на 
слушалката.

Превъзходно качество на звука

HQ-Sound се отнася за висококачественото 
акустично проектиране, което осигурява 
качество на гласа, толкова отчетливо и 
естествено, сякаш сте там лично. 
Висококачествените компоненти, 
прецизната акустична конструкция, 
авангардното изпитване и фината настройка 
отразяват десетилетия опит в аудио 
системите и слушалките от висок клас.

До 16 часа време за разговори
До 16 часа време за разговори с едно 
зареждане

Тежка основа за стабилност
Допълнителна тежест, вградена в основата, 
за по-голяма стабилност
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Комфорт
• Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
• Високоговорител - разговори със свободни 
ръце

• Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 
ленти

• Индикатор за заряда на батерията: Икона за 
заряд на батерията с 3 ленти

• Интерком - няколко слушалки
• Показване на дата и час
• Индикация за зареждане на батерията
• Индикатор за силата на сигнала
• Програмируеми горещи клавиши: Клавиши 1 и 2
• Управление на разговорите: Изчакване на 
повикванията*, ИД на повикващия*, 
Заглушаване на микрофона, Пропуснати 
повиквания, Получени повиквания

• Заключване на клавиатурата
• Вкл./изкл. на тона на бутоните
• Автоматично прекъсване
• Възможност за няколко базови станции: 1
• Възможност за няколко слушалки: До 4
• Клавиатура с подсветка: Бяло
• До 16 часа време за разговори
• До 180 часа време в режим на готовност
• Време на зареждане: 8 часа
• Дължина на телефонния кабел: 1,8 м
• Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
• Обхват: На открито под 300 м, на закрито под 

50 м

Звук
• Тонове на звънене на слушалката: 10 
полифонични

• HQ-Sound

Картина/дисплей
• Размер на дисплея: 4,1 см (1,6")
• Тип на дисплея: 1-редова точкова матрица + 1-
редов цифров + твърди икони

• Подсветка: да
• Цвят на подсветката: Бяло

Капацитет на паметта
• Тел. книжка: 50 имена и номера
• Обем на списъка за повторно набиране: 10 
записа

• Записи в регистъра на повикванията: 20 записа
• Телефонен указател, съхраняван в базовата 
станция

Захранване
• Капацитет на батериите: 550 mAh
• Тип батерия: 2xAAA NiMH акумулаторна
• Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V, 

~50/60 Hz
• Консумирана енергия: < 0,7 W

Сигурност
• Шифровано предаване: да

Мрежови характеристики
• Съвместим: GAP

Стойност на SAR
• Слушалки Philips: < 0,1 W/kg

Екологичен дизайн
• Eco+

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Картон
• Брой включени продукти: 1
• Начин на поставяне: Разполагане
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

22,5 x 12 x 10 см
• Бруто тегло: 0,5962 кг
• Нето тегло: 0,4188 кг
• Тегло на опаковката: 0,1774 кг
• EAN: 48 95185 60110 6
•
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* *Тази функция изисква допълнително абониране за услуга „ИД 
на повикващия". Моля, проверете в мрежата на местния ви 
оператор за повече подробности.
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