
 

 

Philips
Langaton design-puhelin

30 minuutin vastaaja
1,6 tuuman näyttö, valkoinen 
taustavalo
Kaiutinpuhelin

M5501WG
Ainutlaatuinen ja ihastuttava

Sulavalinjainen ja laadukkaasti viimeistelty Philips Mira haastaa perinteiset käsitykset 
puhelimen muotoilusta. Se on ajaton, ainutlaatuinen ja tyylikäs ja tuo kotiisi elegantin 
lisäyksen.

Poikkeuksellinen muotoilu ja laadukas rakenne
• Pidempiä puheluita varten suunniteltu miellyttävä luuri
• Kestävä ja kiiltävä ulkopinta, johon ei jää sormenjälkiä
• Lataa luuri kumminpäin vain
• Tarkat painallukset kalibroidulla näppäimistöllä
• Elegantti ja tyylikäs ulkonäkö joka suunnasta
• Näppärä johtojen hallinta

Täydellinen puheluelämys
• Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") 2-rivinen graafinen näyttö
• Kaiutinpuhelimella handsfree-puhelut
• Kehittynyttä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parantamiseksi
• Tallenna jopa 100 yhteystietoa puhelinmuistioosi

Ympäristöystävällinen
• Virrankulutus nollassa, kun ECO+ -tila on käytössä



 Miellyttävä luuri

Pidempiä puheluita varten suunniteltu 
miellyttävä luuri

Kestävä ja kiiltävä ulkopinta

Kestävä ja kiiltävä ulkopinta, johon ei jää 
sormenjälkiä

Vaivaton lataus

Lataa luuri kumminpäin vain

Kalibroitu näppäimistö

Tarkat painallukset kalibroidulla näppäimistöllä

Erinomainen äänenlaatu

Kehittynyttä äänentestausta ja hienosäätöä 
äänenlaadun parantamiseksi

2-rivinen graafinen näyttö

Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") 2-rivinen 
graafinen näyttö

Kaunis joka suunnasta

Elegantti ja tyylikäs ulkonäkö joka suunnasta

Näppärä johtojen hallinta

Näppärä johtojen hallintajärjestelmä piilottaa 
johdot näkyvistä. Fiksusti suunniteltujen 
piilotettujen pistokkeiden ja sisäisen 

johdonohjaimen ansiosta johdot pysyvät 
siististi piilossa.

100 nimen puhelinmuistio

Pidä tärkeiden ihmisten puhelinnumerot aina 
lähettyvilläsi: tallenna jopa 100 tärkeimmän 
henkilön yhteystiedot puhelinmuistioosi.

Kaiutinpuhelin

Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin 
vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja 
kuunnella pitämättä luuria korvalla puhelun 
aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun 
haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä 
samalla muita asioita.

ECO+

Virrankulutus nollassa, kun ECO+ -tila on 
käytössä
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Ääni
• Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä

Kuva/näyttö
• Näytön koko: 3,4 cm / 1,6"
• Näyttötyyppi: 2-rivinen graafinen näyttö + kiinteät 

kuvakkeet
• Taustavalo: kyllä: KYLLÄ
• Taustaväri: valkoinen

Käytön mukavuus
• Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut: KYLLÄ
• Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
• Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen 

ilmaisin
• Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
• Päiväyksen/ajan näyttö: KYLLÄ
• Akun latauksen osoitin: KYLLÄ
• Signaalivoimakkuuden ilmaisin: KYLLÄ
• Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
• Puhelun automaattinen lopettaminen: KYLLÄ
• Näppäinäänet käytössä/pois: KYLLÄ
• Puhelujen hallinta: Soittajan tunnistus
• Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
• Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
• Sisäpuhelin - useita luureja: KYLLÄ
• Linjajohdon pituus: 1,8 m
• Virtajohdon pituus: 1,8 m
• Latausaika: 8 tuntia: KYLLÄ
• Jopa 16 tuntia puheaikaa: KYLLÄ
• Jopa 250 tuntia valmiusaikaa: KYLLÄ
• Valikoima: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m
• Näppäimistölukko: KYLLÄ

Muistikapasiteetti
• Puhelinmuistio: 100 nimeä ja numeroa
• Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 20 

merkintää
• Soittajaluettelo: 50 merkintää
• Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa: KYLLÄ

Ympäristöystävällinen suunnittelu
• Eco+: KYLLÄ

Virta
• Akun kapasiteetti: 550 mAh
• Akkutyyppi: 2 x AAA, NiMH
• Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
• Virrankulutus: < 0,6 W

Turvallisuus
• Lähetyksen salaus: kyllä: KYLLÄ

Verkko-ominaisuudet
• Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo
• Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Pakkauksen mitat
• EAN: 87 12581 69875 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Kokonaispaino: 0,683 kg
• Nettopaino: 0,524 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Taara: 0,159 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Makaava
•
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