
 

 

„Philips“
Stilingas belaidis telefonas

M550
1,6 in ekranas / baltas fon. apšviet.
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gantiškos išvaizdos ir iš aukštos kokybės medžiagų pagamintas „Philips Mira“ meta iššūkį 
diciniam telefono dizainui. Šiuolaikiškas, išskirtinis ir stilingas – tai elegantiškas meno 
devras jūsų namams.

Išskirtinis dizainas, aukštos kokybės rezultatas
• Patogus ragelis specialiai ilgiems pokalbiams
• Patvarus ir blizgus korpusas, ant kurio neišlieka pirštų atspaudų
• Klaviatūra sukalibruota itin tiksliems paspaudimams
• Kraukite ragelį bet kokiu būdu
• Elegantiškas ir stilingas žiūrint bet kokiu kampu
• Sumanus laido tvarkymas

Išskirtiniai pojūčiai skambinant
• Lengvai įskaitomas 4,1 cm (1,6 in) 2 linijų grafinis ekranas
• Naudodami ragelio garsiakalbį galėsite kalbėti laisvomis rankomis
• Modernus garso tikrinimas ir derinimas – aukščiausia balso kokybė
• Savo telefonų knygoje galite išsaugoti iki 100 mėgstamiausių adresatų

Ekologiškas
• Kai suaktyvintas režimas ECO+, energijos neišskiriama visiškai



 Patogus ragelis

Patogus ragelis specialiai ilgiems pokalbiams

Patvarus ir blizgus korpusas

Patvarus ir blizgus korpusas, ant kurio neišlieka 
pirštų atspaudų

Įkrovimas be rūpesčių

Kraukite ragelį bet kokiu būdu

Lygi ir sukalibruota klaviatūra

Klaviatūra sukalibruota itin tiksliems 
paspaudimams

Puiki garso kokybė

Modernus garso tikrinimas ir derinimas – 
aukščiausia balso kokybė

2 linijų grafinis ekranas

Lengvai įskaitomas 4,1 cm (1,6 in) 2 linijų 
grafinis ekranas

Puikiai atrodo žiūrint bet kokiu kampu

Elegantiškas ir stilingas žiūrint bet kokiu kampu

Sumanus laido tvarkymas

Sumanaus laido tvarkymo sistema puikiai 
paslepia laidus. Subtiliai paslėpti lizdai ir vidinis 
laido kreiptuvas padeda išvengti laidų painiavos 
ir tvarkingai juos sudėti.

100 vardų telefono knyga

Visada turėkite savo artimųjų telefonų 
numerius: į telefonų knygą galite įrašyti daugiau 
kaip 100 adresatų.

Ragelio garsiakalbis

Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, 
naudojamas integruotas garsiakalbis, 
sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir 
skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti 
nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač 
naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su 
kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

2013 m. „Red dot“ apdovanojimas
2013 m. nugalėtojas
Skulptūriškas siluetas, tvirtas pirštų 
atspaudų nepaliekantis paviršius ir 
ergonomiška forma – naujas požiūris į 
belaidžių telefonų dizainą. Klaviatūros 
valdymas intuityvus ir nesudėtingas, o 
telefono ragelis specialiai pritaikytas ir 
patogus ilgai kalbant. Išmani laidų sistema 
paslepia laidus, o „Philips“ garso 
technologija „HQ-Sound“ ir skaitmeninis 
garso apdorojimas užtikrina, kad balsas 
būtų atkuriamas stipriai ir natūraliai.
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Garsas
• Melodijos ragelyje: 10 polifoninių

Vaizdas / ekranas
• Ekrano dydis: 3,4 cm / 1,6 in
• Ekrano tipas: 2 linijų grafika + nuolatinės 

piktogramos
• Foninis apšvietimas: taip
• Fono spalva: Balta

Patogumas
• Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
• Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
• Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių 

indikatorius
• Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų 

brūkšnelių baterijos piktograma
• Dienos / laiko rodymo ekranas
• Baterijos įkrovimo rodymas
• Signalo stiprumo indikacija
• Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių 

mygtukai 1-2
• Automatinis pokalbio išjungimas
• Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
• Skambučių valdymas: AOH / Skambintojo ID
• Papildomi aparatai: 1
• Papildomi rageliai: iki 4
• Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
• Linijos laido ilgis: 1,8 m
• Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
• Įkrovimo laikas: 8 val.
• Iki 16 valandų pokalbių laiko
• Iki 250 valandų budėjimo laiko
• Asortimentas: Atvirame lauke <300 m; viduje < 

50m
• Klaviatūros užraktas

Atminties talpa
• Telefonų knyga: 100 vardų ir numerių
• Sąrašo perrinkimas: 20 įrašų
• Skambučių žurnalo įrašai: 50 įrašų
• Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

„Eco Design“
• Eco+

Maitinimas
• Baterijos talpa: 550 mAh
• Baterijos tipas: 2xAAA, NiMH
• Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
• Energijos sąnaudos: < 0,6 W

Sauga
• Siuntimo šifravimas: taip

Tinklo funkcijos
• Suderinamas: GAP

SAR vertė
• „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

Pakavimo matmenys
• EAN: 87 12581 66681 1
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Bendras svoris: 0,623 kg
• Grynasis svoris: 0,465 kg
• Pakuotės svoris: 0,158 kg
•
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