
 

 

Philips
Bezdrátový telefon 
v designu Linea

1,6" displej / bílé podsvícení
Hlasitý telefon

M3301W

N
Za
ch
na
ejčistší připojení
řízení Philips Linea bylo navrženo s ohledem na jednoduchost a eleganci a stane se 
loubou každé moderní domácnosti. Díky preciznímu provedení, které se odráží v jeho 
dčasové konstrukci, je zařízení Linea skutečným uměleckým dílem.

Výjimečný design a vysoce kvalitní provedení
• Elegantní design a kompaktní tvar pro úsporu místa
• Díky dokonalé úpravě magnetické síly je zajištěno bezpečné dokování
• Kalibrované klávesy pro přesné vytáčení
• Díky inteligentnímu systému pro uspořádání kabeláže je zachován atraktivní vzhled ze všech 

úhlů
• Přidaná zátěž integrovaná v základně pro větší stabilitu

Dokonalé telefonování
• Dvouřádkový reverzní displej s vysokým kontrastem 4,1 cm (1,6")
• Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku
• Hlasitý telefon vám umožňuje volat a mít volné ruce
• Do telefonního seznamu si můžete uložit až 50 oblíbených kontaktů
• Užijte si až 16 hodin hovoru na jedno nabití

Ekologický výrobek
• Při aktivaci režimu ECO+ je vyzařování nulové



 Reverzní displej 4,1 cm (1,6")

Vysoce kontrastní reverzní displej LCD typu 
bílá na černé zajišťuje snadné čtení rovněž se 
dobře doplňuje s celkově elegantním 
designem.

Telefonní seznam na 50 jmen
Do telefonního seznamu si můžete uložit až 
50 oblíbených kontaktů

Kalibrovaná klávesnice

Kalibrovaná a pečlivě navržená klávesnice 
zajistí přesné vytáčení, kdy jasně cítíte každý 
úhoz, ať vytáčíte číslo nebo zadáváte kontakt 
do telefonního seznamu.

Kompaktní tvar

Elegantní design a kompaktní tvar pro úsporu 
místa

Režim ECO+

Telefony značky Philips jsou energeticky účinné 
a jsou navrženy s ohledem na životní prostředí. 
Je-li aktivován režim ECO, vyzařování se 
snižuje až o 60 % a až o 95 % v případě, že se 
telefon nabíjí. Je-li aktivován režim ECO+, 
vyzařování klesne na nulu.

Hlasitý telefon

V režimu handsfree se pomocí vestavěného 
hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. 
Díky tomu můžete při hovoru mluvit a 
poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. 
Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do 
hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více 
věcí najednou.

Krásný vzhled ze všech úhlů

Inteligentní systém uspořádání kabeláže chytře 
skrývá kabely z dohledu. Důmyslně ukryté 

zásuvky a interní vodítko kabeláže zajistí 
úhledný pořádek bez překážek.

Bezpečné dokování

Dokonale upravené magnety – 
s optimalizovanou silou – jsou umístěny 
nahoře na sluchátku a základně a zajišťují 
bezpečné dokování telefonu ve stabilní, svislé 
poloze. Inteligentně navržená prohlubeň 
v základně slouží nejen jako atraktivní 
designový prvek, ale také usnadňuje uživateli 
zvednutí sluchátka.

Vynikající kvalita zvuku

Zvuk s vysokým rozlišením poukazuje na 
kvalitní akustické provedení, které zajišťuje tak 
zřetelnou a přirozenou kvalitu hlasu, která se 
blíží osobnímu kontaktu. Vysoce kvalitní 
komponenty, přesný akustický design, 
pokročilé testování a jemné ladění jsou 
důkazem desetiletí zkušeností v oblasti 
luxusních zvukových systémů a sluchátek.

Až 16 hodin hovoru
Užijte si až 16 hodin hovoru na jedno nabití

Zatížená základna pro lepší stabilitu
Přidaná zátěž integrovaná v základně pro větší 
stabilitu
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Pohodlí
• Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová 

nabídka
• Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
• Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
• Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
• Interkom – více sluchátek: Ano
• Zobrazení data / času: Ano
• Indikace nabíjení baterie: Ano
• Indikace úrovně signálu: Ano
• Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
• Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace 

volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané 
hovory, Přijaté hovory

• Zámek klávesnice: Ano
• Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
• Automatické zavěšení: Ano
• Možnost použití více zákl. stanic: 1
• Možnost použití více přístrojů: Až 4
• Podsvětlená klávesnice: Bílá
• Až 16 hodin hovoru: Ano
• Až 180 hodin pohotovostního režimu: Ano
• Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
• Délka kabelu: 1,8 m
• Délka napájecího kabelu: 1,8 m
• Dosah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m

Zvuk
• Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních
• Velmi kvalitní zvuk: Ano

Obraz/displej
• Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
• Typ obrazovky: Jednořádkový maticový + 

jednořádkový numerický + ikony tlačítek
• Podsvícení: ano: Ano
• Barva podsvětlení: Bílá

Kapacita paměti
• Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
• Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 

10 záznamů
• Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
• Telefonní seznam v základně: Ano

Spotřeba
• Kapacita baterie: 550 mAh
• Typ baterie: 2x nabíjecí baterie AAA NiMH
• Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
• Příkon: <0,7 W

Zabezpečení
• Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě
• Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR
• Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí
• Eco+: Ano

Rozměry balení
• Typ balení: Karton
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ umístění poličky: Pokládání
• Rozměry balení (Š x V x H): 22,5 x 12 x 10 cm
• Hrubá hmotnost: 0,5962 kg
• Čistá hmotnost: 0,4188 kg
• Hmotnost obalu: 0,1774 kg
• EAN: 48 95185 60110 6
•
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Specifikace
Bezdrátový telefon v designu Linea
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* *Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace 
volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.
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