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У
С 
об
и с
никален и желан
елегантния си силует и висококачественото покритие Philips Mira предизвиква 
ичайните разбирания за дизайн на телефон. Неподвластен на времето, уникален 
тилен, той е елегантно произведение на изкуството в дома ви.

Изключителен дизайн с висококачествено изпълнение
• Удобни капачки на слушалката, проектирани за по-дълги повиквания
• Здрава, гланцирана и издръжлива на пръстови отпечатъци външна обвивка
• Калибрирана клавиатура за гладко и прецизно натискане
• Зареждане на слушалката при всеки режим
• Елегантен и стилен вид от всеки ъгъл
• Интелигентно управление на кабелите

Съвършено удоволствие от разговорите
• Лесен за четене, 4,1 см (1,6") 2-редов графичен дисплей
• Високоговорител в слушалката, за да говорите със свободни ръце
• Усъвършенствано тестване на звука и настройка за превъзходно качество на гласа
• Запаметете в телефонния указател до 100 предпочитани контакта

Икономична конструкция
• Нулеви енергийни емисии при активиран режим ECO+



 Удобни капачки на слушалката

Удобни капачки на слушалката, 
проектирани за по-дълги повиквания

Издръжлива и гланцирана външна 
обвивка

Здрава, гланцирана и издръжлива на 
пръстови отпечатъци външна обвивка

Зареждане без затруднения

Зареждане на слушалката при всеки режим

Гладка и калибрирана клавиатура

Калибрирана клавиатура за гладко и 
прецизно натискане

Превъзходно качество на звука

Усъвършенствано тестване на звука и 
настройка за превъзходно качество на гласа

2-редов графичен дисплей

Лесен за четене, 4,1 см (1,6") 2-редов 
графичен дисплей

Красив от всеки ъгъл

Елегантен и стилен вид от всеки ъгъл

Интелигентно управление на кабелите

Интелигентната система за управление на 
кабелите скрива проводниците от очите. 
Скритите гнезда и вътрешно насочване на 

кабелите се грижат да няма бъркотия и 
всичко да е прибрано.

Телефонен указател за 100 имена

Винаги имайте под ръка телефонните 
номера на тези, които обичате. Запаметете 
до 100 любими контакта в телефонния 
указател.

Награда Red Dot 2013 г.
Победител за 2013 г.
Скулптурният му силует, здравото и 
устойчиво на пръстови отпечатъци 
покритие и ергономичната форма 
отбелязват свеж подход към дизайна 
на безжичните телефони. Работата с 
клавиатурата е интуитивна и 
безпроблемна, а капачките на 
слушалката са създадени за най-голям 
комфорт при дълги обаждания. 
Интелигентна система за кабели пази 
проводниците скрити, докато 
технологията Philips HQ-Sound и 
цифровата обработка на звука 
осигуряват силно и естествено 
възпроизвеждане на звука.
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Звук
• Тонове на звънене на слушалката: 10 
полифонични

Картина/дисплей
• Размер на дисплея: 3,4 см / 1,6"
• Тип на дисплея: 2-редов графичен + твърди 
икони

• Подсветка: да
• Цвят на подсветката: Бяло

Комфорт
• Високоговорител - разговори със свободни 
ръце

• Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
• Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 
ленти

• Индикатор за заряда на батерията: Икона за 
заряд на батерията с 3 ленти

• Показване на дата и час
• Индикация за зареждане на батерията
• Индикатор за силата на сигнала
• Програмируеми горещи клавиши: Клавиши 1 и 2
• Автоматично прекъсване
• Вкл./изкл. на тона на бутоните
• Управление на разговорите: ИД на 
повикващия*

• Възможност за няколко базови станции: 1
• Възможност за няколко слушалки: До 4
• Интерком - няколко слушалки
• Дължина на телефонния кабел: 1,8 м
• Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
• Време на зареждане: 8 часа
• До 16 часа време за разговори
• До 250 часа в режим на готовност
• Обхват: На открито под 300 м, на закрито под 

50 м
• Заключване на клавиатурата

Капацитет на паметта
• Тел. книжка: 100 имена и номера
• Обем на списъка за повторно набиране: 20 
записа

• Записи в регистъра на повикванията: 50 записа
• Телефонен указател, съхраняван в базовата 
станция

Екологичен дизайн
• Eco+

Захранване
• Капацитет на батериите: 550 mAh
• Тип батерия: 2 бр. AAA никел-металхидридни
• Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V, 

~50/60 Hz
• Потребявана мощност: < 0,6 W

Сигурност
• Шифровано предаване: да

Мрежови характеристики
• Съвместим: GAP

Стойност на SAR
• Слушалки Philips: < 0,1 W/kg

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 67245 4
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Начин на поставяне: Разполагане
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

31,8 x 9,5 x 8,1 см
• Бруто тегло: 0,645 кг
• Нето тегло: 0,487 кг
• Тегло на опаковката: 0,158 кг
•

M5501WG/53

Спецификации
Дизайнерски безжичен телефон
M550 1,6" дисплей/ бяла подсветка, Високоговорител

http://www.philips.com

