
 

 

Philips
Дизайнерски безжичен 
телефон Linea V

1,8" дисплей/ бяла подсветка

Високоговорител в слушалката

M3501W
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зайнът е на показ с прецизно разработения Philips Linea V, разполагащ с дръзка форма в 
рмония с емблематичен силует. Елегантната архитектура поддържа интелигентни 
нкции и комфорт, което превръща Linea V в шедьовър, който няма как да изпуснете.

Изискан дизайн с високо качество на изпълнението
• Фин дизайн и компактна стъпка за ефикасно използване на пространството
• Калибрирани, незабележимо вградени клавиши за прецизно набиране
• Зареждане на слушалката при всеки режим

Съвършено удоволствие от разговорите
• Високо контрастен 4,6 см (1,8") 2-редов обратен дисплей
• HQ-Sound: висококачествена акустична техника за превъзходен звук
• Високоговорител в слушалката, за да говорите със свободни ръце
• Запаметете в телефонния указател до 50 предпочитани контакта
• Настройки за поверителност: блокиране на обаждания и забрана за обаждания
• Насладете се на 10 часа време за разговори с едно зареждане
• Останете свързвани при спиране на електрозахранването чрез micro-USB портативно 
зарядно устройство

Екологичен продукт
• Нулеви енергийни емисии при активиран режим ECO+



 4,6 см (1,8") обратен дисплей

Високо контрастен обратен LCD дисплей с 
бели надписи на черен фон осигурява лесно 
четене и също така се вписва добре с общия 
шикозен дизайнерски език.

Телефонен указател за 50 имена
Запаметете в телефонния указател до 50 
предпочитани контакта.

Калибрирана клавиатура

Калибрираната клавиатура ви позволява да 
усещате ясно всяко натискане на клавиш, 
независимо дали набирате номер, или 
въвеждате контакт в телефонния указател. 
Детайлно изследваните материали и 
конструкции на клавиатурата, както и 
обстойни потребителски изпитания, 
показват точен баланс между силата на 
натискане на клавиша и реакцията на 
клавиша за осигуряване на прецизно 
набиране.

Компактна стъпка

Фин дизайн и компактна стъпка за ефикасно 
използване на пространството

Режим ECO+

Телефоните Philips са енергийно ефективни 
и проектирани с грижа за околната среда. 
При активиране на режима ECO 
излъчването се намалява с до 60% и с до 
95%, когато телефонът се зарежда. С 
активирането на режима ECO+ излъчването 
пада до нула.

Високоговорител в слушалката

Режимът на разговор със свободни ръце 
използва вграден високоговорител за 
усилване на гласа на събеседника, което ви 
позволява да говорите и чувате разговора, 
без да държите телефона до ухото си. Това 
е особено полезно, ако искате да споделите 

разговора и с други, или просто да вършите 
няколко неща едновременно.

Зареждане без затруднения
Зареждане на слушалката при всеки режим

HQ-Sound

HQ-Sound: висококачествена акустична 
техника за превъзходно възпроизвеждане 
на звука. С десетилетия опит и 
революционни нововъведения в 
разработката на Hi-Fi аудиопродукти и 
слушалки от висок клас ние ви даваме 
отлична яснота на звука на нашите DECT 
телефони. Когато става въпрос за 
подобряване на качеството на звука, 
нашите акустични инженери и 
конструктори мислят за всичко – 
висококачествени компоненти, цифрова 
обработка на сигналите, прецизен 
акустичен дизайн, усъвършенствани методи 
за тестване и фина настройка. Резултатът е 
ясен, отчетлив и автентичен звук. Звук, 
който е толкова добър и естествен, почти 
като при разговор лице в лице.

Micro-USB конектор
Вграденото гнездо за micro-USB конектор 
на базовото устройство гарантира, че 
телефонът може да има захранване през 
предварително заредено портативно 
зарядно устройство, като ви позволява да 
провеждате разговори дори ако 
електрозахранването спре. Функцията на 
зареждане на портативното зарядно 
устройство поддържа повечето портативни 
зарядни продукти, които могат да 
осигуряват минимален изходен ток под 85 
mA без автоматично изключване. 
Портативното захранващо устройство се 
продава отделно.
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Комфорт
• Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
• Високоговорител - разговори със свободни 
ръце

• Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 
ленти

• Индикатор за заряда на батерията: Икона за 
заряд на батерията с 3 ленти

• Показване на дата и час
• Индикация за зареждане на батерията
• Индикатор за силата на сигнала
• Програмируеми горещи клавиши: Клавиши 1 и 2
• Управление на разговорите: Изчакване на 
повикванията*, ИД на повикващия*, 
Заглушаване на микрофона, Пропуснати 
повиквания, Получени повиквания, Набрани 
номера

• Заключване на клавиатурата
• Вкл./изкл. на тона на бутоните
• Автоматично прекъсване
• Възможност за няколко базови станции: 1
• Клавиатура с подсветка: Мека кехлибарена 
светлина

• До 180 часа време в режим на готовност
• Време на зареждане: 8 часа
• Дължина на телефонния кабел: 1,8 м
• Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
• Обхват: На открито под 300 м, на закрито под 

50 м
• Аларми: Будилник
• Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
• Блокиране на обаждания/Черен списък*: 
Ограничаване на звъненето на телефона при 
конкретни входящи номера

• Забраняване на повиквания: Забраняване на 
определени изходящи повиквания от телефона

• Известия за събития: За статус на събитията
• Осветление на бутоните
• Брой на бутоните: 20
• До 10 часа време за разговори

Звук
• Тонове на звънене на слушалката: 10 
полифонични

• HQ-Sound
• Регулиране на силата на звука на слушалката

Картина/дисплей
• Размер на дисплея: 4,6 см (1,8")
• Тип на дисплея: 1-редова точкова матрица + 1-
редов цифров + твърди икони

• Подсветка: да
• Цвят на подсветката: Бяло

Капацитет на паметта
• Тел. книжка: 50 имена и номера
• Обем на списъка за повторно набиране: 10 
записа

• Записи в регистъра на повикванията: 20 записа
• Телефонен указател, съхраняван в базовата 
станция

Захранване
• Капацитет на батерията: 300 mAh
• Тип батерия: 2xAAA NiMH акумулаторна
• Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V, 

~50/60 Hz
• Консумирана енергия: < 0,7 W

Сигурност
• Шифровано предаване: да

Мрежови характеристики
• Съвместим: GAP

Стойност на SAR
• Слушалки Philips: < 0,1 W/kg

Екологичен дизайн
• Eco+

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Картон
• Брой включени продукти: 1
• Начин на поставяне: Разполагане
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

12,1 x 22,5 x 10,1 см
• Бруто тегло: 0,508 кг
• Нето тегло: 0,354 кг
• Тегло на опаковката: 0,154 кг
• EAN: 69 51613 99949 3

Зареждане от USB
• Да
•
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* *Тази функция изисква допълнително абониране за услуга „ИД 
на повикващия". Моля, проверете в мрежата на местния ви 
оператор за повече подробности.
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