
 

 

Philips
Design trådløs telefon

30 min telefonsvarer
Skjerm 1,6 tommer, hvit 
bakbelysning
Høyttalerfunksjon

M5501WG
Unik og attraktiv

Med den slanke silhuetten og utførelsen av høy kvalitet er Philips Mira nyskapende når 
det gjelder telefondesign. Den er tidløs, unik og stilig og vil være en elegant del av 
interiøret.

Enestående design med utførelse av høy kvalitet
• Komfortable håndsett utformet for lengre samtaler
• Holdbart og med et glanset og fingeravtrykkbestanding ytre deksel
• Håndsettet kan lades fra begge ender
• Kalibrert tastatur for jevne og presise tastetrykk
• Elegant og stilig utseende fra alle vinkler
• Smart kabelhåndtering

Den ultimate ringeopplevelsen
• Grafisk leservennlig skjerm, 4,1 cm (1,6"), og to linjer
• Håndsett med høyttalertelefon gjør at du kan snakke håndfritt
• Avansert lydtesting og justering for førsteklasses stemmekvalitet
• Lagre opptil 100 favorittkontakter i telefonboken

Eco-utformet
• Null strømbruk når ECO+-modus er aktivert



 Komfortable håndsett

Komfortable håndsett utformet for lengre 
samtaler

Holdbart med et glanset ytre deksel

Holdbart og med et glanset og 
fingeravtrykkbestanding ytre deksel

Problemfri lading

Håndsettet kan lades fra begge ender

Glatt og kalibrert tastatur

Kalibrert tastatur for jevne og presise 
tastetrykk

Førsteklasses lydkvalitet

Avansert lydtesting og justering for 
førsteklasses stemmekvalitet

Grafisk skjerm med to linjer

Grafisk leservennlig skjerm, 4,1 cm (1,6"), og 
to linjer

Vakkert fra alle vinkler

Elegant og stilig utseende fra alle vinkler

Smart kabelhåndtering

Det smarte kabelhåndteringssystemet skjuler 
ledningene. Smart utformede skjulte kontakter 

og intern kabelføring sikrer at alt oppbevares 
ryddig og greit.

Telefonliste for 100 navn

Ha alltid tilgjengelig telefonnumrene til de du er 
glad i. Lagre opptil 100 favorittkontakter i 
telefonlisten.

Håndsett, høyttalertelefon

Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler 
for å forsterke stemmen til den som ringer. På 
denne måten kan du snakke og lytte til en 
samtale uten å holde telefonen mot øret. 
Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen 
med andre eller gjøre andre ting samtidig.

ECO+

Null strømbruk når ECO+-modus er aktivert
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Lyd
• Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske

Bilde/skjerm
• Skjermstørrelse: 3,4 cm / 1,6"
• Skjermtype: Grafisk, to linjer, harde ikoner
• Bakbelysning: Ja
• Bakbelysningsfarge: Hvit

Anvendelighet
• Høyttalertelefon – snakk håndfritt
• Menystruktur i håndsettet: Listemeny
• Indikator for signalstyrke: Indikator med tre 

streker
• Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
• Dato-/klokkeslettvisning
• Batteriladeindikasjon
• Signalstyrkeindikasjon
• Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
• Automatisk avslutning av samtaler
• Tastetone av/på
• Samtalestyring: Oppringings-ID*
• Flerbasemulighet: 1
• Mulighet for flere håndsett: Opptil 4
• Intercom – flere håndsett
• Lengde på ledning: 1,8 m
• Lengde på nettledning: 1,8 m
• Ladetid: 8 timer
• Opptil 16 timers taletid
• Opptil 250 timers standby-tid
• Rekkevidde: Åpen avstand < 300 m, innendørs 

< 50 m
• Nummertastaturlås

Minnekapasitet
• Telefonliste: 100 navn og telefonnumre
• Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 

20 oppføringer
• Samtaleloggoppføringer: 50 oppføringer
• Telefonboken lagres i basen

Miljøvennlig design
• Eco+

Drift
• Batterikapasitet: 550 mAh
• Batteritype: 2xAAA, NiMH
• Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Effektforbruk: < 0,6 W

Sikkerhet
• Overføringskryptering : Ja

Nettverksfunksjoner
• Kompatibel: GAP

SAR-verdi
• Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Mål, emballasje
• EAN: 87 12581 69875 1
• Emballasjemål (B x H x D): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Bruttovekt: 0,683 kg
• Nettovekt: 0,524 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 0,159 kg
• Type hylleplassering: Liggende
•
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