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Štýlový bezdrôtový telefón 
Linea

1,6" displej/biele podsvietenie
Slúchadlo s hlasitým odposluchom
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ajčistejšie linky pre vaše 
pojenie so svetom
aka dizajnu s dôrazom na jednoduchosť a eleganciu vynikne Philips LINEA na 
omkoľvek mieste v modernej domácnosti. Svojím nadčasovým architektonickým štýlom 
precízne navrhnutý a skonštruovaný model LINEA skutočným umeleckým skvostom.

Očarujúci dizajn s vysokokvalitným spracovaním
• Štíhly, kompaktný a priestorovo úsporný dizajn
• Dokonale nastavená magnetická sila zabezpečuje bezpečné dokovanie
• Kalibrované tlačidlá na presnú voľbu čísla
• Dômyselné usporiadanie káblov zabezpečuje pôsobivý vzhľad z každého uhla
• Vyššia hmotnosť základne pre lepšiu stabilitu

Dokonalý zážitok pri telefonovaní
• 4,1 cm (1.6") 2-riadkový displej s reverzným zobrazením s vysokým kontrastom
• Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre špičkovú kvalitu hlasu
• Slúchadlo s hlasitým odposluchom vám vždy umožní telefonovať bez rúk
• Uložte si do telefónneho zoznamu až 50 obľúbených kontaktov
• Vychutnajte si 16 hodín hovoru na jedno nabitie

Ekologický výrobok
• Nulový výdaj energie po aktivácii režimu ECO+



 4,1 cm (1,6") displej s reverzným 
zobrazením

Obrátený LCD displej s bielym zobrazením na 
čiernom podklade s vysokým rozlíšením 
zabezpečuje jednoduché čítanie a taktiež 
perfektne dopĺňa celkový elegantný dizajn 
jazyka.

Telefónny zoznam na 50 mien
Uložte si do telefónneho zoznamu až 50 
obľúbených kontaktov

Kalibrovaná klávesnica

Kalibrovaná a precízne navrhnutá klávesnica 
zabezpečuje presnú voľbu čísla, pričom 
zreteľne cítite každé stlačenie tlačidla bez 
ohľadu na to, či vytáčate číslo alebo zadávate 
telefonický kontakt.

Kompaktný dizajn

Štíhly, kompaktný a priestorovo úsporný dizajn

Režim ECO+

Telefóny značky Philips sú energeticky úsporné 
a navrhnuté s ohľadom na životné prostredie. 
Keď je aktivovaný režim ECO, hodnota 
vyžarovania je znížená až o 60 % a pri nabíjaní 
telefónu až o 95 %. Pri aktivácii režimu ECO+ 
klesá hodnota vyžarovania až na nulu.

Slúchadlo s hlasitým odposluchom

Režim bez použitia rúk využíva vstavaný 
reproduktor hlasného odposluchu, ktorý 
zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní 
hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, aby 
ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi 
užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať 
s druhými alebo jednoducho vykonávať viac 
vecí naraz.

Dokonalý vzhľad z každého uhla

Systém dômyselného usporiadania káblov 
šikovne ukryje káble, aby ich nebolo vidieť. 
Inteligentne navrhnuté skryté konektory a 

interné vodiace prvky na káble zaručia úhľadné 
usporiadanie bez spletených káblov.

Bezpečné dokovanie

Presne nastavené magnety – s optimalizovanou 
silou – sú umiestnené na vrchnej strane 
slúchadla a základne, aby sa zabezpečilo 
bezpečné dokovanie telefónu v stabilnej a 
zvislej polohe. Inteligentne navrhnuté osadenie 
na základni atraktívne zvýrazňuje dizajn a 
taktiež usmerňuje ruku používateľa k ľahkému 
uchopeniu slúchadla.

Špičková kvalita zvuku

Technológia HQ-Sound označuje 
vysokokvalitnú zvukovú techniku, ktorej 
výsledkom je zvuk taký kvalitný a prirodzený, 
že máte pocit, ako by ste boli osobne na 
mieste. Vysokokvalitné komponenty, precízny 
akustický dizajn, rozsiahle testovanie zvuku a 
jemné dolaďovanie odrážajú desaťročia 
skúseností v oblasti výroby špičkových audio 
systémov a slúchadiel.

Až 16 hodín hovoru
Vychutnajte si 16 hodín hovoru na jedno 
nabitie

Vyvážená základňa pre stabilitu
Vyššia hmotnosť základne pre lepšiu stabilitu
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Hlavné prvky
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Vybavenie a vlastnosti
• Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
• Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
• Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
• Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 

paličkami
• Domáci telefón – viac slúchadiel: áno
• Zobrazenie dátumu a času: áno
• Indikátor stavu batérie: áno
• Indikátor sily signálu: áno
• Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
• Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia 

volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané 
hovory, Prijaté hovory

• Uzamknutie klávesnice: áno
• Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
• Automatické zloženie: áno
• Schopnosť použiť viacero základní: 1
• Viaceré slúchadlá: Až 4
• Podsvietená klávesnica: Biela
• Až 16 hodín hovoru: áno
• Až 180 hodín pohotovostného stavu: áno
• Čas nabíjania: 8 hodín: áno
• Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
• Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
• Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; 

interiér < 50 m

Zvuk
• Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických
• HQ-Sound: áno

Obraz/Displej
• Veľkosť displeja: 4,1 cm/1,6"
• Typ displeja: 1-riadkový s matricou bodov + 1-

riadkový numerický + pevné ikony

• Podsvietenie: áno: áno
• Farba podsvietenia: Biela

Kapacita pamäte
• Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
• Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 záznamov
• Záznamy hovorov: 20 záznamov
• Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

Príkon
• Kapacita batérií: 550 mAh
• Typ batérie: 2 x nabíjateľná AAA NiMH
• Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
• Spotreba energie: < 0,7 W

Bezpečnosť
• Šifrovaný prenos: áno: áno

Vlastnosti siete
• Kompatibilný: GAP

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

Ekologický dizajn
• Eco+: áno

Rozmery balenia
• Typ balenia: Lepenka
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ policového umiestnenia: Položenie
• Rozmery balenia (Š x V x H): 22,5 x 12 x 10 cm
• Hmotnosť brutto: 0,5962 kg
• Hmotnosť netto: 0,4188 kg
• Hmotnosť obalu: 0,1774 kg
• EAN: 48 95185 60110 6
•
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Technické údaje
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* *Táto funkcia vyžaduje dodatočné predplatenie služby Identifikácia 
volajúceho. Bližšie informácie získate u svojho miestneho sieťového 
operátora.
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