
 

 

Philips
Linea V design vezeték 
nélküli telefon

1,8"-es kijelző, fehér 

háttérvilágítás

Kihangosítható kézibeszélő
2 kézibeszélős

M3502W
A legletisztultabb vonal 

a kapcsolódáshoz
A precíziós mérnöki munkával készült Philips LINEA V készüléknél központi szerepet játszó 
formatervezést mutatja az ikonikus sziluettel harmonizáló éles vonalvezetés. Az intelligens 
funkciókat és kényelmet biztosító, elegáns kialakítású LINEA V kötelező mestermunka.

Kifinomult design kiváló minőségű kivitelezésben
• Karcsú kialakítás és kis helyigény a hatékony helykihasználáshoz
• Kalibrált, tökéletesen integrált gombok a pontos tárcsázáshoz
• A kézibeszélő mindkét módon tölthető

Tökéletes telefonálási élmény
• Nagy kontrasztú, 4,6 cm-es (1,8"-es), 2-soros „fordított” kijelző
• HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangminőség érdekében
• A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teheti a kezét
• Akár 50 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben
• Adatbiztonsági beállítások: hívástiltás és híváskorlátozás
• 10 órányi beszélgetési idő egyetlen feltöltéssel
• Maradjon kapcsolatban áramkimaradások esetén is a micro-USB-s külső akkumulátor 

segítségével

Környezettudatos termék
• Nulla kibocsátott teljesítmény az ECO+ mód aktiválásakor



 4,6 cm-es (1,8"-es) „fordított” kijelző
A nagy kontrasztú, fekete alapon fehér színű 
karaktereket megjelenítő LCD kijelző egyszerű 
leolvashatóságot biztosít, és jól illik a készülék 
egészének karcsú kialakításához.

50 nevet tartalmazó telefonkönyv
Akár 50 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a 
telefonkönyvben.

Kalibrált billentyűzet
A kalibrált billentyűzet lehetővé teszi, hogy 
tisztán érezzen minden gombnyomást, akár egy 
számot tárcsáz, akár egy névjegyet visz be a 
telefonkönyvbe. A gombok anyagának és 
szerkezetének részletes tanulmányozása, 
valamint a széles körű felhasználói tesztek 
eredménye a tökéletes egyensúly a nyomóerő 
és a billentyű reagálása között, ami így pontos 
tárcsázást biztosít.

Kis helyigény
Karcsú kialakítás és kis helyigény a hatékony 
helykihasználáshoz

ECO+ mód

A Philips telefonok energiahatékonyak, és 
tervezésük során fontos szempont volt a 
környezet megóvása. Az ECO mód aktiválása 

esetén a kibocsátott sugárzás akár 60%-kal, míg 
a telefon töltésekor akár 95%-kal kisebb. Az 
ECO+ mód bekapcsolásával a sugárzás nullára 
csökken.

Kihangosítható kézibeszélő
A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró 
segítségével erősíti fel a hívó hangját, így 
telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez 
szorítania. Ez a funkció leginkább 
konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy 
több párhuzamos feladat végzése esetén.

Kényelmes töltés
A kézibeszélő mindkét módon tölthető

HQ-Sound
HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a 
fantasztikus hangvisszaadás érdekében. A Hi-Fi 
audiotermékek és csúcskategóriás fejhallgatók 
terén szerzett több évtizedes tapasztalataink, 
és az ezen a területen megvalósított úttörő 
jelentőségű, innovatív fejlesztések révén a 
DECT telefonjaink kiváló hangtisztaságot 
kínálnak. A hangminőség javítása terén az 
akusztikai mérnökeink és terméktervezőink 
mindenre gondoltak – kiváló minőségű 
alkatrészek, digitális jelfeldolgozás, precíz 
akusztikai tervezés, fejlett tesztelés és 
finomhangolás. Az eredmény az éles, tiszta és 
élethű hang. A hang, amely annyira jó és 
természetes, hogy majdnem olyan hatást kelt, 
mintha személyesen jelen lenne a 
beszélgetőpartnere.

Micro-USB-csatlakozó
Az alapkészülékbe beépített micro-USB 
csatlakozóaljzat biztosítja, hogy előre feltöltött 

külső akkumulátorból biztosítva legyen a 
telefon energiaellátása, így áramkimaradások 
esetén is indíthatók hívások. A külső 
akkumulátorról való töltés funkció támogatja 
az automatikus kikapcsolás nélkül 85 mA alatti 
minimális kimeneti áramot biztosító legtöbb 
külső akkumulátort. A külső akkumulátor 
külön kapható.

Adatbiztonsági beállítások
Ragaszkodik a magánszféra védelméhez és 
otthona nyugalmához? A Feketelista blokkolja a 
megadott telefonszámokról és meghatározott 
kezdetű számokról bejövő hívásokat, így 
megóvja Önt a kéretlen hívásoktól. Igény 
szerint legfeljebb 4 számsort tilthat le. 
Mindegyik számsor 1-24 számjegyből állhat. Ha 
a bejövő hívás száma ezen számsorok 
valamelyikével kezdődik, vagy pontosan 
megegyezik egy letiltott számmal, a telefon 
nem cseng ki. A Híváskorlátozással 
elkerülhetők a magas telefonszámla okozta 
kellemetlen meglepetések: letilthatja bizonyos 
telefonszámok kimenő hívását, amelyek 
meghatározott számokkal kezdődnek (például 
az emelt díjas telefonszámok).

Akár 10 órányi beszélgetési idő
10 órányi beszélgetési idő egyetlen feltöltéssel
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Linea V design vezeték nélküli telefon
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Kényelem
• Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
• Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
• Jelerősség-indikátor: 3-sávos indikátor
• Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávos 

akkumulátorikon
• Interkom – több kézibeszélő
• Dátum / idő kijelzése
• Akkumulátortöltés kijelzése
• Jelerősség kijelzése
• Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
• Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, 

Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott 
hívások, Hívott számok

• Billentyűzár
• Billentyűhang be/ki
• Automatikus vonalbontás
• Több-bázisú képesség: 1
• Billentyűzet háttérvilágítással: Halvány 

borostyánsárga
• Akár 180 órányi készenléti idő
• Töltési idő: 8 óra
• Vezeték hossza: 1,8 m
• Hálózati kábel hossza: 1,8 m
• Hatótávolság: Nyílt terület < 300 m; beltér < 50 m
• Ébresztők: Ébresztőóra
• Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
• Hívóblokkolás/Tiltólista*: A telefon csengésének 

korlátozása meghatározott bejövő hívások esetén
• Híváskorlátozás: Bizonyos kimenő hívások 

korlátozása a telefonról
• Esemény értesítések: Az események státuszához
• Megvilágított billentyűzet
• Gombok száma: 20
• Akár 10 órányi beszélgetési idő

Hang
• Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
• HQ-Sound
• Hangerőszabályzó a kézibeszélőn

Kép/Kijelző
• Kijelző mérete: 4,6 cm/1,8"
• Kijelző típusa: 1-soros pontmátrixos + 1-soros 

numerikus + nyomógomb-ikonok
• Háttérvilágítás: Igen
• Háttérfény színe: Fehér

Memória kapacitás
• Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
• Újratárcsázási lista kapacitása: 10 bejegyzés
• Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
• Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Tápellátás
• Akkumulátor kapacitása: 300 mAh
• Elem típusa: 2 db AAA NiMH akkumulátor
• Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
• Energiafogyasztás: < 0,7 W

Biztonság
• Kódolt átvitel: Igen

Hálózati jellemzők
• Kompatibilis: GAP

SAR érték
• Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

Ökodizájn
• Eco+

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Karton
• Polcra helyezési mód: Fektetve
• EAN: 48 95229 10667 3

Töltés USB-n keresztül
• Igen
•
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Műszaki adatok
Linea V design vezeték nélküli telefon
1,8"-es kijelző, fehér háttérvilágítás Kihangosítható kézibeszélő, 2 kézibeszélős

* *A funkció használatához szükség van a Hívóazonosító szolgáltatásra 
való további előfizetés meglétére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
helyi hálózati szolgáltatójával.
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