
 

 

Philips
Linea V disainiga juhtmeta 
telefon

1,8" ekraan / valge taustvalgustus

Kõlartelefon

M3501B
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itäpselt kavandatud Philipsi LINEA V puhul on disain peamine – selle teravjooneline 
rm harmoneerub ikoonilise siluetiga. Elegantset ehitust toetavad nutikad funktsioonid ja 
sutusmugavus, mistõttu on LINEA V meistriteos, mida soovite kindlasti omada.

Peen disain ja tippkvaliteetne teostus
• Peenike disain ja kompaktne aluspind ruumi säästmiseks
• Kalibreeritud ja sujuvalt integreeritud klahvistik täpseks numbrivalikuks
• Laadige käsitelefoni ükskõik kumba pidi

Ülim helistamiselamus
• Suure kontrastsusega 4,6 cm (1,8") kaherealine pöördekraan
• Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline tehnoloogia, mis tagab suurepärase heli
• Kõlartelefon võimaldab vabakäekõnelusi
• Salvestage oma telefoniraamatusse kuni 50 kontakti
• Privaatsussätted: kõneblokeering ja kõnepiirang
• Nautige kuni 10-tunnist kõneaega ühe laadimiskorra järel
• Püsige voolukatkestuste ajal ühenduses tänu mikro-USB-akupangale

Keskkonnahoidlik toode
• Elektrikiirgus puudub, kui ECO+ režiim on aktiveeritud



 4,6 cm (1,8") pöördekraan

Suure kontrastsusega, must-valge LCD-
pöördekraan lihtsustab lugemist ja sulandub 
hästi üldise stiilse disainikeelega.

Telefoniraamat 50 nimele
Salvestage oma telefoniraamatusse kuni 50 
kontakti.

Kalibreeritud klahvistik
Kalibreeritud klahvistik võimaldab tunnetada 
täpselt iga klahvivajutust, ükskõik kas valite 
numbrit või sisestate telefoniraamatusse 
kontakti. Üksikasjaliku klahvistiku materjalide 
ja struktuuride uurimise ning laialdaste 
kasutajatestide tulemusel oleme leidnud õige 
tasakaalu klahvi vajutustugevuse ja klahvi 
reageerimise vahel, et tagada täpne 
numbrivalimine.

Kompaktne aluspind
Peenike disain ja kompaktne aluspind ruumi 
säästmiseks

Režiim ECO+

Philipsi telefonid säästavad energiat ja 
keskkonda. ECO-režiimi aktiveerimisel eraldub 

kiirgust kuni 60% ja telefoni laadimisel kuni 95% 
vähem. Režiimi ECO+ aktiveerimisel väheneb 
kiirgus nullini.

Kõlartelefon

Käedvabarežiimis kasutatakse sisseehitatud 
kõlarit helistaja hääle võimendamiseks, et 
saaksite kuulata ja rääkida telefoni kõrva juures 
hoidmata. See on eriti mugav siis, kui soovite 
kõnet ka teistega jagada või lihtsalt ka muud 
teha.

Muretu laadimine
Laadige käsitelefoni ükskõik kumba pidi

Kvaliteetne heli

Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline 
tehnoloogia suurepäraseks heliedastuseks. 
Selge hääle edastamiseks oma DECT-
telefonides tugineme aastakümnetepikkusele 
kogemusele ja läbimurdelistele uuendustele Hi-
Fi audiotoodete ja tipptasemel kõrvaklappide 
väljaarendamisel. Helikvaliteedi parandamisel 
on meie akustika insenerid ja arhitektid 
mõelnud kõigele – kvaliteetsed komponendid, 
digitaalne signaalitöötlus, täpne akustiline 
disain, täiustatud katsetused ja peenhäälestus. 

Selle tulemusena on heli terav, selge ja elutruu. 
Nii hea ja loomulik heli tekitab peaaegu tunde, 
nagu viibiksite isiklikult kohal.

Mikro-USB-ühenduspesa
Seadmesse sisseehitatud mikro-USB-
ühenduspesa tagab, et telefoni saab kasutada 
eelnevalt laaditud akupanga abil, võimaldades 
helistamist isegi voolukatkestuste ajal. 
Akupangaga laadimise funktsiooni saab 
kasutada enamiku akupankadega, mille 
minimaalne väljundvõimsus on alla 85 mA ilma 
automaatse väljalülitamiseta. Akupanka 
müüakse eraldi.

Privaatsussätted
Naudite kodus privaatsust ja vaikust? Must 
nimekiri takistab kindlatelt numbritelt või 
kindla algusega numbritelt kõnede 
vastuvõtmist, vältides soovimatuid kõnesid. 
Saate blokeerida kuni 4 numbrikomplekti. Iga 
numbrikomplekt võib koosneda 1 kuni 24 
numbrikohast. Kui helistaja number vastab 
täpselt mõnele blokeeritud numbritest või 
algab sellise kombinatsiooniga, siis telefon ei 
helise. Tänu kõnepiirangule saate vältida 
kulukaid telefoniarveid, blokeerides kõned 
teatud kombinatsiooniga algavatele numbritele 
(näiteks eritariifiga numbritele).

Kuni 10 tundi kõneaega
Nautige kuni 10-tunnist kõneaega ühe 
laadimiskorra järel
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Mugavus
• Menüü telefonis: Loendimenüü
• Kõlartelefon – rääkides on käed vabad
• Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
• Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
• Sisetelefon (Intercom) - mitu telefoni
• Kuupäeva/kellaaja kuvamine
• Aku oleku näidik
• Signaalitugevuse näidik
• Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
• Kõnehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, 

Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud 
kõned, Valitud kõned

• Klahvilukk
• Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
• Automaatne kõne katkestus
• Mitme aluse kasutamise võimalus: 1
• Mitme telefoni kasutamise võimalus: kuni 4
• Tagantvalgustusega klahvilukk: Pehme oranž
• Kuni 180 tundi ooteaega
• Laadimisaeg: 8 tundi
• Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
• Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
• Tootesari: Õues < 300 m, toas < 50 m
• Äratused: Äratuskell
• Nupud alusel: Kutsumisnupp
• Kõnede blokeerimine / must nimekiri*: 

Telefonihelina keelamine kindlate telefoninumbrite 
korral

• Kõnepiirang: Piirake telefonis teatud väljuvad 
kõned

• Sündmuste teavitused: Sündmuste oleku jaoks
• Klahvivalgustus
• Nuppude arv: 20
• Kuni 10 tundi kõneaega

Heli
• Helinad: 10 polüfoonilist helinat
• Kvaliteetne heli
• Helitugevuse nupp telefonil

Pilt/Ekraan
• Ekraani suurus: 4,6 cm / 1,8"

• Ekraani tüüp: Üherealine punktmaatriks + 
üherealine numbriline + püsikoonid

• Tagantvalgustus: jah
• Tagantvalgustuse värv: Valge

Mälumaht
• Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
• Tagasihelistamise võimalus: 10 kirjet
• Kõnelogi kirjed: 20 kirjet
• Telefoniraamatu salvestamine alusel

Võimsus
• Aku maht: 300 mAh
• Aku tüüp: 2 x AAA NiMH laetavad
• Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
• Energiatarve: < 0,7 W

Turvalisus
• Kõne krüptimine: jah

Võrgufunktsioonid
• Ühilduvus: GAP

SAR väärtus
• Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain
• Eco+

Pakendi mõõtmed
• Pakendi tüüp: Papp
• Toodete arv komplektis: 1
• Paigutus riiulil: Virnas
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 

12,1 x 22,5 x 10,1 cm
• Kogukaal: 0,562 kg
• Kaal pakendita: 0,408 kg
• Pakendi kaal: 0,154 kg
• EAN: 48 95185 63091 5

USB-pesa kaudu laadimine
• Jah
•
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* *See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist. 
Palun uurige lisa kohalikult võrguoperaatorilt.

http://www.philips.com

