
 

 

Philips
Design: sladdlös telefon

Telefonsvarare med 30 min. 

kapacitet

1,6-tums skärm, vit 
bakgrundsbelysning
Högtalartelefon

M5501WG
Unik och åtråvärd

Med sin släta silhuett och högkvalitetsfinish utmanar Philips Mira konventionella 
uppfattningar om telefondesign. Tidlös, unik och stilfull – ett elegant konstverk för 
hemmet.

Enastående formgivning och högkvalitativt utförande
• Bekväma handenhetslurar gjorda för långa samtal
• Tåligt, blankt och fingeravtrycksavvisande yttre hölje
• Ladda handenheten på olika sätt
• Kalibrerad knappsats för smidiga precisionsklick
• Snygg och elegant ur alla vinklar
• Smart sladdhantering

Den ultimata telefonstunden
• Lättavläst tvåradig grafisk skärm på 1,6 tum
• Med högtalarfunktion i handenheten kan du prata i telefon handsfree
• Avancerad ljudtestning och -justering för suverän ljudkvalitet
• Spara upp till 100 favoritkontakter i telefonboken

Miljödesign
• Ingen sändningsenergi när läget ECO+ är aktiverat



 Bekväma handenhetslurar

Bekväma handenhetslurar gjorda för långa 
samtal

Tåligt, blankt yttre hölje

Tåligt, blankt och fingeravtrycksavvisande yttre 
hölje

Smidig laddning

Ladda handenheten på olika sätt

Smidig och kalibrerad knappsats

Kalibrerad knappsats för smidiga 
precisionsklick

Utmärkt ljudkvalitet

Avancerad ljudtestning och -justering för 
suverän ljudkvalitet

Tvåradig grafisk skärm

Lättavläst tvåradig grafisk skärm på 1,6 tum

Vacker ur alla vinklar

Snygg och elegant ur alla vinklar

Smart sladdhantering

Det smarta sladdhanteringssystemet döljer 
kablarna på ett fiffigt sätt. Tack vare de 
intelligent designade dolda uttagen och den 
invändiga kabelguiden är allt väl undangömt.

Telefonbok för 100 namn

Ha alltid telefonnumren till dina närmaste nära 
till hands: Spara upp till 100 kontakter i din 
telefonbok.

Högtalartelefon

I handsfree-läget används en inbyggd högtalare 
till att förstärka uppringarens röst vilket gör att 
du kan prata och lyssna utan att behöva hålla 
telefonen mot örat. Den här funktionen är 
speciellt användbar om du vill dela samtalet 
med andra eller helt enkelt göra flera saker på 
en gång.

ECO+

Ingen sändningsenergi när läget ECO+ är 
aktiverat
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Ljud
• Ringsignaler och handenhet: 10 polyfona

Bild/visning
• Skärmens storlek: 1,6 tum
• Skärmtyp: Tvåradig grafisk + hårda ikoner
• Bakgrundsbelysning: ja
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit

Bekvämlighet
• Högtalartelefon – handsfree-samtal
• Menystruktur i handenheten: Listmeny
• Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
• Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
• Datum- och tidvisning
• Indikator för batteriladdning
• Signalstyrkeindikering
• Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
• Lägga på automatiskt
• Knappljud på/av
• Samtalshantering: Nummerpresentation*
• Multibasfunktion: 1
• Multihandset-funktion: Upp till 4
• Intercom - flera handenheter
• Nätsladdslängd: 1,8 m
• Sladdlängd: 1,8 m
• Laddningstid: 8 timmar
• Upp till 16 timmars samtalstid
• Upp till 250 timmars standbytid
• Sortiment: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m
• Lås för knappsats

Minneskapacitet
• Telefonbok: 100 namn och nummer

• Funktion för återuppringningslista: 20 poster
• Poster i samtalslogg: 50 poster
• Telefonbokslagring i basenheten

Miljödesign
• Eco+

Effekt
• Batterikapacitet: 550 mAh
• Batterityp: 2 x AAA NiMH
• Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
• Strömförbrukning: < 0,6 W

Säkerhet
• Överföringskryptering: ja

Nätverksfunktioner
• Kompatibel: GAP

SAR-värde
• Philips handenhet: <0,1 W/kg

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 69875 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Bruttovikt: 0,683 kg
• Nettovikt: 0,524 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,159 kg
• Typ av hyllplacering: Liggande
•
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