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C
d
Co
ca
ate
ea mai simplă linie 
e conectare
nceput cu gândul la simplitate şi eleganţă, Philips LINEA ocupă locul de onoare în orice 

să modernă. Proiectat şi realizat cu precizie, aşa cum i-o arată silueta arhitecturală 
mporală, LINEA este cu adevărat o operă de artă de dorit.

Design excepţional într-o execuţie de înaltă calitate
• Design subţire și amprentă compactă pentru economie de spaţiu
• Forţa magnetică reglată perfect garantează o andocare sigură
• Taste calibrate pentru formare precisă
• Gestionarea inteligentă a cablurilor menţine aspectul vizual plăcut din toate unghiurile
• Contragreutate integrată în bază pentru mai multă stabilitate

Experienţa supremă de apelare
• Afișaj de 4,1 cm (1,6") cu inversare și contrast ridicat, pe 2 linii
• Testare a sunetului și reglare avansate pentru calitate superbă a vocii
• Difuzorul receptor vă permite să vorbiţi având mâinile libere
• Salvaţi până la 50 de contacte favorite în agenda dvs. telefonică
• Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare

Produs ecologic
• Emisii zero când este activat modul ECO+



 Afișaj de 4,1 cm (1,6") cu inversare

Afișajul LCD cu contrast ridicat, alb și negru, cu 
inversare asigură o citire ușoară și se combină 
perfect cu designul subţire al telefonului.

Agendă telefonică pentru 50 de nume
Salvaţi până la 50 de contacte favorite în agenda 
dvs. telefonică

Tastatură calibrată

Tastatura calibrată și proiectată cu atenţie 
asigură formarea cu precizie a numerelor, 
deoarece poţi simţi fiecare apăsare cu claritate 
indiferent că apelezi un număr sau că introduci 
un contact în agenda telefonică.

Amprentă compactă

Design subţire și amprentă compactă pentru 
economie de spaţiu

Mod ECO+

Telefoanele Philips sunt eficiente energetic și 
sunt proiectate pentru a proteja mediul. Când 
modul ECO este activat, radiaţiile emise sunt 
reduse cu până la 60% și cu până la 95% când 
telefonul se încarcă. La activarea modului 
ECO+, radiaţiile scad la zero.

Difuzor receptor

Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un 
difuzor încorporat pentru a amplifica vocea 
apelantului, permiţându-vă să purtaţi 
convorbirea fără a ţine telefonul la ureche. 
Această caracteristică este utilă în special când 
telefonul este utilizat de mai multe persoane 
sau când sunteţi ocupat cu mai multe activităţi.

Aspect perfect din orice unghi

Sistemul de gestionare inteligentă a cablurilor 
ascunde ingenios cablurile de la vedere. Mufele 
ascunse concepute inteligent și un ghidajul 

interior pentru cabluri asigură ca totul să fie în 
ordine și ascuns în mod îngrijit.

Andocare sigură

Magneţii cu reglare perfectă – cu forţă 
optimizată – sunt amplasaţi la partea de sus a 
receptorului și a bazei pentru a oferi andocare 
sigură în poziţie verticală stabilă. O canelură 
proiectată inteligent de la bază nu numai că îi 
conferă un aspect plăcut, dar ajută utilizatorul 
să ridice mai ușor receptorul.

Calitate audio superbă

HQ-Sound se referă la inginerie acustică de 
calitate superioară care produce o voce atât de 
clară și de naturală încât creează impresia că te 
afli chiar lână persoana cu care vorbești. 
Componentele de calitate superioară, designul 
acustic precis, testele moderne și reglajele 
perfecte reflectă decenii de experienţă în 
sisteme audio și căști ultramoderne.

Durată de convorbire până la 16 ore
Durată de convorbire de până la 16 de ore 
pentru o singură încărcare

Bază cu contragreutate pentru 
stabilitate
Contragreutate integrată în bază pentru mai 
multă stabilitate
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Confort
• Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
• Difuzor - vorbiţi având mâinile libere
• Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator 

cu 3 bare
• Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă 

pentru baterie cu 3 bare
• Intercom - mai multe telefoane
• Afișare Dată / Oră
• Indicaţie încărcare baterie
• Indicator putere semnal
• Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
• Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, 

Microfon silenţios, Apeluri nerecepţionate, Apeluri 
recepţionate

• Blocarea tastaturii
• Ton pentru taste pornit/oprit
• Închidere automată
• Baze multiple: 1
• Receptoare multiple: Până la 4
• Tastatură cu fundal iluminat: Alb
• Durată de convorbire de până la 16 ore
• Durată în standby de până la 180 de ore
• Timp de încărcare: 8 ore
• Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
• Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
• Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m

Sunet
• Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
• HQ-Sound

Imagine/Ecran
• Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"
• Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rând + 1 rând 

numeric + pictograme fizice
• Iluminare din spate: Da
• Culoare iluminare din spate: Alb

Capacitate memorie
• Agendă telefonică: 50 nume și numere
• Capacitate listă reapelare: 10 intrări
• Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
• Stocarea agendei telefonice pe staţia de bază

Alimentare
• Capacitate baterie: 550 mAh
• Tip baterie: 2xAAA NiMH reîncărcabile
• Sursă de alimentare reţea: 100-240 V CA ~50/60 

Hz
• Consum electric: < 0,7 W

Securitate
• Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici reţea
• Compatibil: GAP

Valoare SAR
• Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic
• Eco+

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

22,5 x 12 x 10 cm
• Greutate brută: 0,5962 kg
• Greutate netă: 0,4188 kg
• Greutate proprie: 0,1774 kg
• EAN: 48 95185 60110 6
•
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* *Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul 
ID apelant. Consultaţi operatorul de reţea local pentru detalii.
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