
 

 

Philips
Design til trådløs telefon

30 min. telefonsvarer
1,6" display/hvid 
baggrundsbelysning
Højttaler

M5501WG
Unik og eftertragtet

Med sin flotte silhuet og finish i høj kvalitet udfordrer Philips Mira konventionelle 
opfattelser om telefondesign. Det er et tidløst, unikt, smart og elegant kunstværk til dit 
hjem.

Enestående design med udførelse i høj kvalitet
• Behagelige håndsæt-ørestykker udviklet til længere opkald
• Holdbar og skinnende ydre kapsel, der afviser fingeraftryk
• Oplad håndsæt den ene eller anden vej rundt
• Kalibreret tastatur til jævn, præcise klik
• Elegant og smart udseende fra alle vinkler
• Smart kabelhåndtering

Ultimativ opkaldsoplevelse
• Letlæseligt 2-linjers grafisk display på 4,1 cm (1,6")
• Håndsættelefonhøjttaler gør det muligt at tale håndfrit
• Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet
• Gem op til 100 foretrukne kontakter i din telefonbog

Miljøvenligt design
• Intet strømforbrug, når ECO+-tilstand er aktiveret



 Behagelige håndsæt-ørestykker

Behagelige håndsæt-ørestykker udviklet til 
længere opkald

Holdbar og skinnende ydre kapsel

Holdbar og skinnende ydre kapsel, der afviser 
fingeraftryk

Problemfri opladning

Oplad håndsæt den ene eller anden vej rundt

Glat og kalibreret tastatur

Kalibreret tastatur til jævn, præcise klik

Enestående lydkvalitet

Avanceret lydtest og justering for suveræn 
stemmekvalitet

2-linjers grafisk display

Letlæseligt 2-linjers grafisk display på 4,1 cm 
(1,6")

Flot fra alle vinkler

Elegant og smart udseende fra alle vinkler

Smart kabelhåndtering

Det smarte kabelhåndteringssystem skjuler 
kløgtigt ledningerne, så de ikke ses. Klogt 
designede skjulte stik og en intern 

kabelvejledning sikrer, at der ingen kabelrod 
er, og at alt er pænt gemt væk.

Telefonbog til 100 navne

Hav altid dine kæres telefonnumre ved hånden: 
Gem op til 100 yndlingskontakter i din 
telefonbog.

Håndsættelefonhøjttaler

Håndfri brug med den indbyggede højttaler, 
der forstærker den talendes stemme, så du kan 
tale og lytte uden at holde telefonen til øret. 
Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre 
høre samtalen eller bare vil have hænderne fri 
til andre ting, mens du taler.

ECO+

Intet strømforbrug, når ECO+-tilstand er 
aktiveret
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Lyd
• Ringetoner på håndsæt: 10 polyfoniske

Billede/display
• Skærmstørrelse: 3,4 cm / 1,6"
• Displaytype: Grafiske og hårde 2-linjeikoner
• Baggrundsbelysning: Ja
• Baggrundsbelysning: Hvid

Komfort
• Telefonhøjttaler - tal håndfrit
• Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
• Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
• Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 

søjler
• Visning af dato/klokkeslæt
• Indikator for batteriopladning
• Signalstyrke-indikation
• Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
• Læg på automatisk
• Tastetone til/fra
• Opkaldsstyring: Vis nummer*
• Multi-base: 1
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 4
• Samtaleanlæg - flere håndsæt
• Ledningslængde: 1,8 m
• Netlednings længde: 1,8 m
• Opladningstid: 8 timer
• Op til 16 timers taletid
• Op til 250 timers standby-tid
• Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 

50 m
• Tastaturlås

Hukommelseskapacitet
• Telefonbog: 100 navne og numre
• Genopkaldsliste: 20 poster
• Adgange i opkaldslog: 50 poster
• Telefonbog i basen

Miljøvenligt design
• Eco+

Strøm
• Batterikapacitet: 550 mAh
• Batteritype: 2xAAA, NiMH
• Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Effektforbrug: < 0,6 W

Sikkerhed
• Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner
• Kompatibel: GAP

SAR-værdi
• Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

Emballagens mål
• EAN: 87 12581 69875 1
• Mål på emballage (B x H x D): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Bruttovægt: 0,683 kg
• Nettovægt: 0,524 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,159 kg
• Type af hyldeplacering: Liggende
•
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