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lefon Philips LINEA został zaprojektowany z myślą o prostocie i elegancji — z pewnością znajdzie 

oje miejsce w nowoczesnym domu. Telefon LINEA to prawdziwe dzieło sztuki, które opracowano i 

konano bardzo precyzyjnie, co znajduje odzwierciedlenie w jego ponadczasowej, architektonicznej 

wetce.

Wyróżniające się wzornictwo i wysokiej jakości wykonanie
• Smukła, zwarta obudowa pozwalająca zaoszczędzić miejsce
• Idealnie dostosowana siła magnesu zapewniająca bezpieczne dokowanie
• Skalibrowane przyciski umożliwiające precyzyjne wybieranie
• Atrakcyjny wygląd pod każdym kątem dzięki systemowi umożliwiającemu sprytne ułożenie 

przewodu
• Dodatkowe obciążenie wbudowane w stacje bazową zapewniające większą stabilność

Niezwykłe wrażenia podczas prowadzenia rozmów
• Dwuwierszowy wyświetlacz 4,1 cm (1,6") o odwrotnym układzie kolorów i wysokim poziomie 

kontrastu
• Zaawansowane testowanie i dostrajanie dźwięku gwarantujące doskonałą jakość głosu
• Telefon głośnomówiący umożliwia prowadzenie rozmów bez angażowania rąk
• Zapisz numery do 50 najbliższych osób w książce telefonicznej
• Nawet 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu



 Wyświetlacz 4,1 cm (1,6") o odwrotnym 
układzie kolorów

Wyświetlacz LCD z białymi znakami na 
czarnym tle zapewnia wysoki poziom 
kontrastu i ułatwia odczytywanie treści. 
Ponadto dobrze wpasowuje się w elegancką 
konstrukcję telefonu.

Książka telefoniczna na 50 wpisów
Zapisz numery do 50 najbliższych osób w 
książce telefonicznej

Skalibrowana klawiatura

Skalibrowana, dokładnie zaprojektowana 
klawiatura umożliwia precyzyjne wybieranie — 
poczujesz wyraźnie każde naciśnięcie przycisku 
zarówno podczas wybierania numerów, jak i 
dodawania kontaktów do książki telefonicznej.

Zwarta obudowa

Smukła, zwarta obudowa pozwalająca 
zaoszczędzić miejsce

Tryb ECO+

Telefony firmy Philips to urządzenia 
oszczędzające energię i zaprojektowane z 
myślą o środowisku. Po włączeniu trybu ECO 
promieniowanie zmniejsza się nawet o 60%, a 
gdy telefon się ładuje — o 95%. Po włączeniu 
trybu ECO+ poziom promieniowania spada do 
zera.

Telefon głośnomówiący

W trybie głośnomówiącym wbudowany 
głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co 
umożliwia prowadzenie konwersacji bez 
przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to 
szczególnie przydatne, jeśli chce się prowadzić 
rozmowę w szerszym gronie lub po prostu 
wykonywać w tym czasie inne czynności.

Doskonały wygląd pod każdym kątem

Specjalny system umożliwia sprytne ułożenie i 
ukrycie przewodu. Inteligentnie 
zaprojektowane, ukryte gniazda i wewnętrzna 
prowadnica do przewodu zapewniają 
porządek.

Bezpieczne dokowanie

Precyzyjnie dostosowane magnesy o 
zoptymalizowanej sile są umieszczone na górze 
słuchawki i stacji bazowej, co pozwala 
bezpiecznie zadokować telefon w stabilnej, 
pionowej pozycji. Sprytnie zaprojektowane 
wgłębienie w stacji bazowej nie tylko stanowi 
atrakcyjny element wzornictwa, ale również 
pomaga użytkownikowi w odpowiednim 
ułożeniu dłoni ułatwiającym podniesienie 
słuchawki.

Doskonały dźwięk

Dźwięk HQ odnosi się do wysokich 
parametrów akustycznych, dzięki którym głos 
jest tak wyrazisty i naturalny, że wydaje się, 
jakby rozmówca był tuż obok. Wysokiej 
jakości komponenty, precyzyjna konstrukcja 
akustyczna, zaawansowane testowanie i 
dostrajanie produktu odzwierciedla 
wieloletnie doświadczenie firmy w dziedzinie 
wysokiej klasy systemów audio i słuchawek.

Czas rozmów do 16 godzin
Nawet 16 godzin rozmów po jednym 
naładowaniu

Obciążenie stacji bazowej zwiększające 
stabilność
Dodatkowe obciążenie wbudowane w stacje 
bazową zapewniające większą stabilność
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Udogodnienia
• Struktura menu w słuchawce: Menu listy
• Telefon głośnomówiący
• Wskaźnik siły sygnału: Wskaźnik złożony z 3 

kresek
• Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: 

Ikona akumulatora złożona z 3 kresek
• Połączenia interkomowe — wiele słuchawek
• Wyświetlanie daty/godziny
• Wskaźnik naładowania akumulatora
• Wskaźnik siły sygnału
• Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2
• Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, 

Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, 
Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane

• Blokada klawiatury
• Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
• Automatyczne rozłączanie
• Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
• Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4
• Podświetlenie klawiatury: Biały
• Czas rozmów do 16 godz.
• Czas gotowości do 180 godzin
• Czas ładowania: 8 godz.
• Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
• Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
• Seria: Otwarta przestrzeń < 300 m; w 

pomieszczeniu < 50 m

Dźwięk
• Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych
• Dźwięk HQ

Obraz/wyświetlacz
• Rozmiar wyświetlacza: 4,1 cm / 1,6"
• Typ wyświetlacza: Jednowierszowa matryca 

punktowa + jednowierszowa numeryczna + ikony 
sprzętowe

• Podświetlenie: tak
• Kolor podświetlenia: Biały

Pojemność pamięci
• Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów 

telefonów
• Pojemność listy ponownego wybierania: 10 pozycji
• Pozycje rejestru połączeń: 20 pozycji
• Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej

Moc
• Pojemność baterii/akumulatora: 550 mAh
• Rodzaj baterii/akumulatora: 2 akumulatory AAA 

NiMH
• Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
• Pobór mocy: < 0,7 W

Bezpieczeństwo
• Szyfrowanie transmisji: Tak

Funkcje sieciowe
• Kompatybilna: GAP

Wartość SAR
• Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja
• Eco+

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Typ ułożenia półki: Poziomo
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

22,5 x 12 x 10 cm
• Waga brutto: 0,5962 kg
• Waga netto: 0,4188 kg
• Ciężar opakowania: 0,1774 kg
• EAN: 48 95185 60110 6
•
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* * Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji usługi identyfikacji 
numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z 
lokalnym operatorem sieci.

http://www.philips.com

