
 

 

Philips
Telefone sem fios elegante

M550
Visor de 1,6"/retroiluminação 
branca
Alta voz

M5501WG

A
Co
pe
ex
traente e exclusivo
m uma silhueta elegante e acabamento de alta qualidade, o Philips Mira desafia as 
rcepções convencionais no que diz respeito ao design dos telefones. Intemporal, 
clusiva e requintada, esta é uma elegante peça de arte para a sua casa.

Design fantástico numa peça de alta qualidade
• Auscultador do telefone confortável concebido para chamadas mais longas
• Exterior duradouro, brilhante e anti-dedadas
• Carregue o telefone em qualquer uma das direcções
• Teclado calibrado para cliques precisos
• Aparência elegante e moderna a partir de qualquer ângulo
• Arrumação de cabo inteligente

A melhor experiência em telefonemas
• Visor gráfico de 2 linhas, fácil de ler de 4,1 cm (1,6")
• Alta voz no auscultador permite-lhe falar com as mãos livres
• Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível
• Guarde até 100 contactos favoritos na sua agenda

Design ecológico
• Emissão de zero energia quando o modo ECO+ está activado



 Auscultador do telefone confortável

Auscultador do telefone confortável 
concebido para chamadas mais longas

Exterior duradouro e brilhante

Exterior duradouro, brilhante e anti-dedadas

Carregamento sem incómodos

Carregue o telefone em qualquer uma das 
direcções

Teclado macio e calibrado

Teclado calibrado para cliques precisos

Qualidade de som fascinante

Teste de som avançado e sintonia para uma 
qualidade de voz incrível

Visor gráfico de 2 linhas

Visor gráfico de 2 linhas, fácil de ler de 4,1 cm 
(1,6")

Maravilhoso a partir de qualquer ângulo

Aparência elegante e moderna a partir de 
qualquer ângulo

Arrumação de cabo inteligente

O sistema de arrumação de cabo inteligente 
oculta engenhosamente os fios. As tomadas 

ocultas com design inteligente e uma guia de 
cabo interna asseguram que não há confusão 
de cabos e que está tudo devidamente 
arrumado.

Agenda com 100 nomes

Tenha sempre disponíveis os números das 
pessoas de que mais gosta: guarde até 100 
contactos favoritos na sua agenda.

Prémio red dot 2013
Vencedor de 2013
A sua silhueta escultural, o acabamento 
duradouro anti-dedadas e o formato 
ergonómico marcam uma nova 
abordagem ao design dos telefones sem 
fios. A utilização do teclado é intuitiva e 
prática e os auscultadores do telefone 
foram concebidos para proporcionar o 
maior conforto durante chamadas 
prolongadas. Um sistema de cabos 
inteligente mantém os fios ocultos, 
enquanto a tecnologia HQ-Sound da 
Philips e o processamento de som digital 
asseguram uma reprodução da voz forte e 
natural.
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Som
• Toques no telefone: 10 polifónicos

Imagem/visualização
• Tamanho do visor: 3,4 cm (1,6")
• Tipo de visor: gráfico de 2 linhas + ícones físicos
• Retroiluminação: sim
• Cor da retroiluminação: Branco

Funcionalidades
• Alta voz - fale com as mãos livres
• Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu 

de lista
• Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
• Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 

barras
• Apresentação da data / hora
• Indicação para carregar a bateria
• Indicação da força do sinal
• Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
• Desligar automático
• Ligar/desligar o tom das teclas
• Gestão de chamadas: Identificação do autor da 

chamada*
• Capacidade multibases: 1
• Capacidade para vários terminais: Até 4
• Chamadas internas - vários terminais do telefone
• Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
• Tempo de carregamento: 8 horas
• Até 16 horas de tempo de conversação
• Até 250 horas em modo de espera
• Alcance: Em áreas abertas <300 m; no interior 

<50 m
• Bloqueio do teclado numérico

Capacidade de Memória
• Lista de contactos: 100 nomes e números
• Capacidade de Lista de Remarcação: 20 entradas
• Entradas do registo de chamadas: 50 entradas
• Agenda guardada na base

Alimentação
• Capacidade das pilhas: 550 mAh
• Tipo de bateria: 2xAAA, NiMh
• Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo de energia: < 0,6 W

Segurança
• Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede
• Compatível: GAP

Valor SAR
• Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico
• Eco+

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 65623 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Peso bruto: 0,651 kg
• Peso líquido: 0,493 kg
• Tara: 0,158 kg
•
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