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U
Dí
za
ve
nikátní a žádoucí
ky tenkému provedení a vysoce kvalitní povrchové úpravě narušuje zařízení Philips Mira 
žité představy o designu telefonů. Nadčasový, unikátní a stylový. Elegantní umění přímo 
 vaší domácnosti.

Výjimečný design a vysoce kvalitní provedení
• Pohodlné kryty sluchátek určené pro delší hovory
• Odolný a lesklý vnější kryt, jenž není citlivý na otisky prstů
• Kalibrovaná klávesnice pro hladké a přesné klikání
• Nabíjení telefonu z obou stran
• Elegantní a stylový vzhled ze všech úhlů
• Inteligentní uspořádání kabeláže

Dokonalé telefonování
• Snadno čitelný, 4,1cm (1,6") dvouřádkový grafický displej
• Hlasitý telefon vám umožňuje volat a mít volné ruce
• Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku
• Do telefonního seznamu si můžete uložit až 100 oblíbených kontaktů

Provedení šetrné k životnímu prostředí
• Při aktivaci režimu ECO+ je vyzařování nulové



 Pohodlné kryty sluchátek

Pohodlné kryty sluchátek určené pro delší 
hovory

Odolný a lesklý vnější kryt

Odolný a lesklý vnější kryt, jenž není citlivý na 
otisky prstů

Bezproblémové nabíjení

Nabíjení telefonu z obou stran

Hladká a kalibrovaná klávesnice

Kalibrovaná klávesnice pro hladké a přesné 
klikání

Vynikající kvalita zvuku

Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému 
testování a ladění zvuku

Dvouřádkový grafický displej

Snadno čitelný, 4,1cm (1,6") dvouřádkový 
grafický displej

Krásný tvar ze všech úhlů

Elegantní a stylový vzhled ze všech úhlů

Inteligentní uspořádání kabeláže

Inteligentní systém uspořádání kabeláže chytře 
skrývá kabely z dohledu. Důmyslně ukryté 

zásuvky a interní vodítko kabeláže zajistí 
úhledný pořádek bez překážek.

Telefonní seznam na 100 jmen

Telefonní čísla nejbližších mějte vždy po ruce: 
Uložte až 100 oblíbených kontaktů do 
telefonního seznamu.

Ocenění Red Dot Award 2013
Vítěz roku 2013
Jeho elegantní křivky, odolný povrch, 
který není citlivý na otisky prstů, a 
ergonomické zpracování ukazují, že se 
jedná o nový přístup chápání designu 
bezdrátových telefonů. Používání 
klávesnice je intuitivní a bezproblémové a 
kryty sluchátek jsou zpracovány tak, aby 
zajistily co největší pohodlí během 
dlouhých hovorů. Systém inteligentního 
uspořádání kabelů udržuje kabely 
schované, zatímco technologie HQ-Sound 
Philips a digitální zpracování zvuku zaručují 
silnou a přirozenou reprodukci hlasu.
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Zvuk
• Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních

Obraz/displej
• Velikost displeje: 3,4 cm / 1,6"
• Typ obrazovky: 2řádková grafická + pevné ikony
• Podsvícení: ano: Ano
• Barva podsvětlení: Bílá

Pohodlí
• Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
• Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová 

nabídka
• Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
• Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor
• Zobrazení data / času: Ano
• Indikace nabíjení baterie: Ano
• Indikace úrovně signálu: Ano
• Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
• Automatické zavěšení: Ano
• Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
• Správa hovorů: Identifikace volajícího*
• Možnost použití více zákl. stanic: 1
• Možnost použití více přístrojů: Až 4
• Interkom – více sluchátek: Ano
• Délka kabelu: 1,8 m
• Délka napájecího kabelu: 1,8 m
• Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
• Až 16 hodin hovoru: Ano
• Až 250 hodin pohotovostního režimu: Ano
• Dosah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
• Zámek klávesnice: Ano

Kapacita paměti
• Telefonní seznam: 100 jmen a čísel
• Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 

20 záznamů
• Položky záznamu hovorů: 50 záznamů
• Telefonní seznam v základně: Ano

Provedení šetrné k životnímu prostředí
• Eco+: Ano

Spotřeba
• Kapacita baterie: 550 mAh
• Typ baterie: 2x AAA, NiMH
• Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
• Příkon: < 0,6 W

Zabezpečení
• Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě
• Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR
• Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 67245 4
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Pokládání
• Rozměry balení (Š x V x H): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Hrubá hmotnost: 0,645 kg
• Čistá hmotnost: 0,487 kg
• Hmotnost obalu: 0,158 kg
•
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