
 

 

Philips
Design vezeték nélküli 
telefon

M550
1,6"-es kijelző/fehér 
háttérvilágítás
Kihangosítás
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gyedülálló és kívánatos
rcsú sziluettjével és igényes kidolgozásával a Philips Mira szembeszáll a telefonokról 
lakított hagyományos elképzelésekkel. Időtlen, egyedi és stílusos - elegáns, művészi 
gészítője otthonának.

Kiemelkedő formatervezés igényes kivitelben
• Kényelmes kézibeszélő fülhallgatók a hosszabb hívásokhoz
• Tartós, fényes és ujjlenyomatmentes külső burkolat
• Kalibrált billentyűzet a precíz kattintásokhoz
• A kézibeszélő mindkét módon tölthető
• Elegáns és stílusos megjelenés minden irányból
• Intelligens kábelkezelés

Tökéletes telefonálási élmény
• Könnyen olvasható, 4,1 cm-es (1,6"-es), 2 soros grafikus kijelző
• A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teheti a kezét
• Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében
• Akár 100 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben

Környezetbarát koncepció
• Nulla kibocsátott teljesítmény az ECO+ mód aktiválásakor



 Kényelmes kézibeszélő fülhallgatók

Kényelmes kézibeszélő fülhallgatók a hosszabb 
hívásokhoz

Tartós és fényes külső burkolat

Tartós, fényes és ujjlenyomatmentes külső 
burkolat

Kényelmes töltés

A kézibeszélő mindkét módon tölthető

Sima és kalibrált billentyűzet

Kalibrált billentyűzet a precíz kattintásokhoz

Kiemelkedő hangminőség

Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló 
hangminőség érdekében

2-soros grafikus kijelző

Könnyen olvasható, 4,1 cm-es (1,6"-es), 2 
soros grafikus kijelző

Minden irányból mutatós

Elegáns és stílusos megjelenés minden irányból

Intelligens kábelkezelés

Az intelligens kábelkezelő rendszer okosan 
elrejti a szem elől a vezetékeket. Az intelligens 
tervezésű, rejtett foglalatok és belső 
kábelvezetők biztosítják, hogy a kábelek ne 
csavarodhassanak össze, és szépen rejtve 
maradjanak.

100 nevet tartalmazó telefonkönyv

Mindig legyen Önnél szerettei telefonszáma: 
Akár 100 kedvenc névjegyet tárolhat a 
telefonkönyvében.

Red Dot Díj 2013
2013 győztese
Szoborszerű sziluettjével, tartós, 
ujjlenyomatmentes felületével és 
ergonomikus formájával merőben új 
módon közelíti meg a vezeték nélküli 
telefonok formavilágát. A billentyűzet 
kezelése intuitív és könnyed, a kézibeszélő 
kialakítása pedig gondoskodik a 
kényelemről a hosszú 
telefonbeszélgetések alatt. A praktikus 
kábelrendszer elrejti a vezetékeket, a 
Philips HQ-Sound technológiája és a 
digitális hangfeldolgozás pedig biztosítja az 
erőteljes és természetes hangvisszaadást.
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Hangzás
• Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus

Kép/Kijelző
• Kijelző mérete: 3,4 cm / 1,6"
• Kijelző típusa: 2 soros grafikus kijelző + szoftveres 

ikonok
• Háttérvilágítás: Igen
• Háttérfény színe: fehér

Kényelem
• Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
• Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
• Jelerősség-indikátor: 3-sávos indikátor
• Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávos 

akkumulátorikon
• Dátum / idő kijelzése
• Akkumulátortöltés kijelzése
• Jelerősség kijelzése
• Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
• Automatikus vonalbontás
• Billentyűhang be/ki
• Híváskezelés: Hívóazonosító*
• Több-bázisú képesség: 1
• Több kézibeszélős képesség: Max. 4
• Interkom – több kézibeszélő
• Vezeték hossza: 1,8 m
• Hálózati kábel hossza: 1,8 m
• Töltési idő: 8 óra
• Akár 16 órányi beszélgetési idő
• Akár 250 órányi készenléti idő
• Hatótávolság: Nyílt terület < 300 m; beltér < 50 m
• Billentyűzár

Memória kapacitás
• Telefonkönyv: 100 név és telefonszám
• Újratárcsázási lista kapacitása: 20 bejegyzés
• Hívásnapló bejegyzések: 50 bejegyzés
• Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Ökodizájn
• Eco+

Tápellátás
• Akkumulátorkapacitás: 550 mAh
• Elemtípus: 2 db AAA, NiMH
• Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
• Energiafogyasztás: < 0,6 W

Biztonság
• Kódolt átvitel: Igen

Hálózati jellemzők
• Kompatibilis: GAP

SAR érték
• Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 67245 4
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Polcra helyezési mód: Fektetve
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Bruttó tömeg: 0,645 kg
• Nettó tömeg: 0,487 kg
• Táratömeg: 0,158 kg
•
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