
 

 

Philips
Linea design vezeték 
nélküli telefon

1,6"-es kijelző/fehér 

háttérvilágítás

Kihangosítható kézibeszélő

M3301W
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 csatlakozáshoz
 egyszerűséget és az eleganciát szem előtt tartva tervezett Philips LINEA bármely 
dern otthonban megállja a helyét. A pontosan megtervezett és kivitelezett, 

építésében időtlen vonalvezetésű LINEA egy igazi vonzó műalkotás.

Kiemelkedő formatervezés igényes kivitelben
• Karcsú kialakítás és kis helyigény a hatékony helykihasználáshoz
• Tökéletesen beállított mágneses erő a biztonságos dokkoláshoz
• Kalibrált billentyűzet a pontos tárcsázáshoz
• Az intelligens kábelkezelés révén minden szögből vonzó a készülék
• A bázisállomásba extra súly van beépítve a nagyobb stabilitás érdekében

Tökéletes telefonálási élmény
• Nagy kontrasztú, 4,1 cm-es (1,6"-es), 2-soros „fordított” kijelző
• Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében
• A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teheti a kezét
• Akár 50 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben
• 16 órányi beszélgetési idő egyetlen feltöltéssel

Környezettudatos termék
• Nulla kibocsátott teljesítmény az ECO+ mód aktiválásakor



 4,1 cm-es (1,6"-es) „fordított” kijelző

A nagy kontrasztú, fekete alapon fehér színű 
„fordított” LCD kijelző egyszerű 
leolvashatóságot biztosít, és jól illik a készülék 
egészének karcsú kialakításához.

50 nevet tartalmazó telefonkönyv
Akár 50 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a 
telefonkönyvben

Kalibrált billentyűzet

A kalibrált és gondosan megtervezett 
billentyűzet biztosítja a pontos tárcsázást, hogy 
tisztán érezzen minden gombnyomást, akár egy 
számot tárcsáz, akár egy névjegyet visz be a 
telefonkönyvbe.

Kis helyigény

Karcsú kialakítás és kis helyigény a hatékony 
helykihasználáshoz

ECO+ mód

A Philips telefonok energiahatékonyak, és 
tervezésük során fontos szempont volt a 
környezet megóvása. Az ECO mód aktiválása 
esetén a kibocsátott sugárzás akár 60%-kal, míg 
a telefon töltésekor akár 95%-kal kisebb. Az 
ECO+ mód bekapcsolásával a sugárzás nullára 
csökken.

Kihangosítható kézibeszélő

A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró 
segítségével erősíti fel a hívó hangját, így 
telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez 
szorítania. Ez a funkció leginkább 
konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy 
több párhuzamos feladat végzése esetén.

Tökéletes külső minden szögből

Az intelligens kábelkezelő rendszer okosan 
elrejti a szem elől a vezetékeket. Az intelligens 
tervezésű, rejtett foglalatok és belső 
kábelvezetők biztosítják, hogy a kábelek ne 

csavarodhassanak össze, és szépen rejtve 
maradjanak.

Biztonságos dokkolás

Tökéletesen beállított mágnesek találhatók a 
kézibeszélő tetején és alján, hogy optimális 
erővel biztosítsák a telefon stabil dokkolását 
álló helyzetben. A bázisállomáson található 
ügyesen kialakított bemélyedés nem csupán 
vonzó dizájnelemként szolgál, de segít a 
felhasználó kezének vezetésében is a 
kézibeszélő könnyű felvétele érdekében.

Kiemelkedő hangminőség

A HQ-Sound elnevezés kiváló minőségű 
akusztikai kialakítást takar, mely csaknem olyan 
eleven és természetes hangminőséget biztosít, 
mintha személyesen jelen lenne a 
beszélgetőpartnere. Kiváló minőségű 
alkatrészek, precíz akusztikai tervezés, fejlett 
tesztelés és finomhangolás tükrözi a 
csúcskategóriás audiorendszerek és 
fejhallgatók gyártása során szerzett évtizedes 
tapasztalatainkat.

Akár 16 órányi beszélgetési idő
16 órányi beszélgetési idő egyetlen feltöltéssel

Súllyal ellátott bázisállomás a stabilitás 
érdekében
A bázisállomásba extra súly van beépítve a 
nagyobb stabilitás érdekében
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Kényelem
• Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
• Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
• Jelerősség-indikátor: 3-sávos indikátor
• Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávos 

akkumulátorikon
• Interkom – több kézibeszélő
• Dátum / idő kijelzése
• Akkumulátortöltés kijelzése
• Jelerősség kijelzése
• Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
• Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, 

Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott 
hívások

• Billentyűzár
• Billentyűhang be/ki
• Automatikus vonalbontás
• Több-bázisú képesség: 1
• Több kézibeszélős képesség: Max. 4
• Billentyűzet háttérvilágítással: fehér
• Akár 16 órányi beszélgetési idő
• Akár 180 órányi készenléti idő
• Töltési idő: 8 óra
• Vezeték hossza: 1,8 m
• Hálózati kábel hossza: 1,8 m
• Hatótávolság: Nyílt terület < 300 m; beltér < 50 m

Hangzás
• Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
• HQ-Sound

Kép/Kijelző
• Kijelző mérete: 4,1 cm / 1,6"
• Kijelző típusa: 1-soros pontmátrixos + 1-soros 

numerikus + nyomógomb-ikonok
• Háttérvilágítás: Igen
• Háttérfény színe: fehér

Memória kapacitás
• Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
• Újratárcsázási lista kapacitása: 10 bejegyzés
• Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
• Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Tápellátás
• Akkumulátorkapacitás: 550 mAh
• Akkumulátor típusa: 2 db AAA NiMH akkumulátor
• Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
• Energiafogyasztás: < 0,7 W

Biztonság
• Kódolt átvitel: Igen

Hálózati jellemzők
• Kompatibilis: GAP

SAR érték
• Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

Ökodizájn
• Eco+

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Karton
• Tartozékok száma: 1
• Polcra helyezési mód: Fektetve
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

22,5 x 12 x 10 cm
• Bruttó tömeg: 0,5962 kg
• Nettó tömeg: 0,4188 kg
• Táratömeg: 0,1774 kg
• EAN: 48 95185 60110 6
•
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* *A funkció használatához szükség van a Hívóazonosító szolgáltatásra 
való további előfizetés meglétére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
helyi hálózati szolgáltatójával.
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