
 

 

Philips
Telefone sem fios elegante 
Linea

Visor de 1,6"/retroiluminação 

branca

Alta voz no terminal
2 telefones

M3302W
A linha mais pura para ligar

Concebido a pensar na simplicidade e na elegância, o Philips LINEA ocupa uma posição de destaque 

em qualquer decoração moderna. Com uma concepção e um fabrico precisos - tal como é reflectido 

pela sua silhueta arquitectónica intemporal - a gama LINEA é, de facto, uma peça de arte invejável.

Design fantástico numa peça de alta qualidade
• Design elegante e dimensão compacta para economia de espaço
• A força magnética perfeitamente ajustada garante uma colocação na base segura
• Teclado calibrado para uma marcação precisa
• Arrumação de cabo inteligente mantém a atracção visual em todos os ângulos
• Peso extra integrado na base para uma maior estabilidade

A melhor experiência em telefonemas
• Visor inverso de 4,1 cm (1,6 ") de 2 linhas com alto contraste
• Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível
• Alta voz no auscultador permite-lhe falar com as mãos livres
• Guarde até 50 contactos favoritos na sua agenda
• Desfrute de 16 horas de tempo de conversação num único carregamento
• Mensagem até 25 min. no seu atendedor de chamadas

Produto ecológico
• Emissão de zero energia quando o modo ECO+ está activado



 Visor inverso de 4,1 cm (1,6")

O visor LCD inverso branco-no-preto de alto 
contraste garante leitura fácil e também 
combina bem com a expressão geral do design 
elegante.

Agenda com 50 nomes
Guarde até 50 contactos favoritos na sua 
agenda

Teclado calibrado

O teclado calibrado e cuidadosamente 
concebido assegura uma marcação precisa, que 
lhe permite sentir com clareza todas as 
pressões das teclas, quer esteja a marcar um 
número ou a introduzir um contacto na 
agenda.

Dimensão compacta

Design elegante e dimensão compacta para 
economia de espaço

Modo ECO+

Os telefones Philips têm um consumo eficiente 
de energia e foram concebidos para 
respeitarem o ambiente. Quando o modo Eco 
é activado, a radiação emitida é reduzida em 
até 60% e em até 95% quando o telefone está 
a carregar. Com a activação do modo ECO+, a 
radiação é reduzida a zero.

Alta voz no terminal

O modo mãos livres utiliza um altifalante 
incorporado para amplificar a voz do 
interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir 
durante uma chamada sem segurar o telefone 
junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se 
pretender partilhar a chamada com outras 
pessoas ou simplesmente ocupar-se com 
outras tarefas em simultâneo.

Aparência perfeita a partir de todos os 
ângulos

O sistema de arrumação de cabo inteligente 
oculta engenhosamente os fios. As tomadas 
ocultas com design inteligente e uma guia de 
cabo interna asseguram que não há confusão 

de cabos e que está tudo devidamente 
arrumado.

Base segura

Os ímanes ajustados com precisão - com força 
optimizada - são colocados na parte superior 
do terminal do telefone e na base para garantir 
que o telefone esta seguro na base, numa 
superfície estável e vertical. Uma reentrância 
concebida de forma inteligente na base não 
serve apenas como um destaque de design 
atractivo, mas também ajuda a orientar a mão 
do utilizador para ser mais fácil agarrar o 
terminal do telefone.

Qualidade de som fascinante

O HQ-Sound recorre a uma engenharia 
acústica de alta qualidade que resulta numa 
qualidade de som tão nítida e natural que é 
quase como estar presente pessoalmente. 
Componentes de alta de qualidade, design 
acústico preciso, testes avançados e sintonia 
fina são aspectos que reflectem décadas de 
experiência em sistemas áudio de alta 
tecnologia e auscultadores sofisticados.

Até 16 horas de tempo de conversação
Desfrute de 16 horas de tempo de 
conversação num único carregamento

Mensagem até 25 min.
Com até 25 minutos de tempo de gravação no 
seu atendedor de chamadas, nunca perderá 
uma mensagem importante.
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Funcionalidades
• Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu 

de lista
• Alta voz - fale com as mãos livres
• Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
• Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 

barras
• Chamadas internas - vários terminais do telefone
• Apresentação da data / hora
• Indicação para carregar a bateria
• Indicação da força do sinal
• Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
• Gestão de chamadas: Chamada em espera*, 

Identificação do autor da chamada*, Microfone 
sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas 
recebidas

• Bloqueio do teclado numérico
• Ligar/desligar o tom das teclas
• Desligar automático
• Capacidade multibases: 1
• Capacidade para vários terminais: Até 4
• Teclado retroiluminado: Branco
• Até 16 horas de tempo de conversação
• Até 180 horas de tempo no modo de espera
• Tempo de carregamento: 8 horas
• Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
• Gama: Em áreas abertas <300 m; no interior 

<50 m

Som
• Toques no telefone: 10 polifónicos
• HQ-Sound

Imagem/visualização
• Tamanho do visor: 4,1 cm / 1,6"
• Tipo de visor: Matriz de pontos de 1 linha + 

numéricos de 1 linha + ícones físicos
• Retroiluminação: sim
• Cor da retroiluminação: Branco

Capacidade de memória
• Lista de contactos: 50 nomes e números
• Capacidade de lista de remarcação: 10 entradas
• Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
• Agenda guardada na base

Alimentação
• Capacidade da bateria: 550 mAh
• Tipo de bateria: 2 AAA NiMH recarregáveis
• Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz

Segurança
• Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede
• Compatível: GAP

Valor SAR
• Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico
• Eco+

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

22,5 x 14,5 x 10 cm
• Peso bruto: 0,9198 kg
• Peso líquido: 0,7256 kg
• Tara: 0,1942 kg
• EAN: 48 95185 62034 3
•
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Especificações
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* *Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de 
identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede 
local para obter mais informações.
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