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stowny wygląd i wysokiej jakości wykończenie sprawiają, że telefon Mira firmy Philips 

wiera nowe perspektywy przed wzornictwem tego typu urządzeń. Ten wyjątkowy, 
nadczasowy i stylowy telefon to eleganckie dzieło sztuki dla Twojego domu.

Wyróżniające się wzornictwo i wysokiej jakości wykonanie
• Wygodna słuchawka zaprojektowana z myślą o dłuższych rozmowach
• Trwała powłoka zewnętrzna o wysokim połysku, na której nie pozostają odciski palców
• Skalibrowana klawiatura umożliwia płynne i precyzyjne naciskanie klawiszy
• Możliwość przeprowadzenia ładowania w dowolny sposób
• Elegancki i stylowy wygląd z każdej strony
• Inteligentny system zwijania przewodu

Niezwykłe wrażenia podczas prowadzenia rozmów
• Czytelny dwuwierszowy graficzny wyświetlacz o przekątnej 4,1 cm (1,6")
• Telefon głośnomówiący umożliwia prowadzenie rozmów bez angażowania rąk
• Zaawansowane testowanie i dostrajanie dźwięku gwarantujące doskonałą jakość głosu
• Zapisz numery do 100 najbliższych osób w książce telefonicznej

Przyjazny środowisku
• Moc transmisyjna spada do zera po aktywowaniu trybu ECO+



 Wygodna słuchawka

Wygodna słuchawka zaprojektowana z myślą o 
dłuższych rozmowach

Trwała powłoka zewnętrzna o wysokim 
połysku

Trwała powłoka zewnętrzna o wysokim 
połysku, na której nie pozostają odciski palców

Bezproblemowe ładowanie

Możliwość przeprowadzenia ładowania w 
dowolny sposób

Gładka, skalibrowana klawiatura

Skalibrowana klawiatura umożliwia płynne i 
precyzyjne naciskanie klawiszy

Doskonały dźwięk

Zaawansowane testowanie i dostrajanie 
dźwięku gwarantujące doskonałą jakość głosu

Dwuwierszowy graficzny wyświetlacz

Czytelny dwuwierszowy graficzny wyświetlacz 
o przekątnej 4,1 cm (1,6")

Piękny z każdej strony

Elegancki i stylowy wygląd z każdej strony

Inteligentny system zwijania przewodu

Specjalny system umożliwia sprytne ułożenie i 
ukrycie przewodu. Inteligentnie 
zaprojektowane, ukryte gniazda i wewnętrzna 
prowadnica do przewodu zapewniają 
porządek.

Książka telefoniczna na 100 wpisów

Stały dostęp do numerów telefonu ukochanych 
osób: możliwość umieszczenia nawet 100 
ulubionych kontaktów w książce telefonicznej.

Nagroda Red Dot Award 2013
Zwycięzca w 2013 r.
Posągowy kształt, trwałe wykończenie, na 
którym nie pozostają odciski palców, a 
także ergonomiczny kształt to 
wyznaczniki nowego podejścia do 
wzornictwa telefonów 
bezprzewodowych. Klawiatura umożliwia 
intuicyjną, łatwą obsługę, a słuchawka 
zapewnia maksymalny komfort podczas 
prowadzenia długich rozmów. Dzięki 
inteligentnemu systemowi okablowania 
przewody pozostają ukryte. Technologia 
dźwięku HQ firmy Philips oraz cyfrowe 
przetwarzanie dźwięku pozwalają uzyskać 
wyraźne i naturalne odwzorowanie głosu.
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Dźwięk
• Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych

Obraz/wyświetlacz
• Rozmiar wyświetlacza: 3,4 cm / 1,6"
• Typ wyświetlacza: Dwuwierszowy graficzny + 

ikony sprzętowe
• Podświetlenie: tak
• Kolor podświetlenia: Biały

Udogodnienia
• Telefon głośnomówiący
• Struktura menu w słuchawce: Menu listy
• Wskaźnik siły sygnału: Złożony z 3 kresek
• Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: 

Ikona akumulatora złożona z 3 kresek
• Wyświetlanie daty/godziny
• Wskaźnik naładowania akumulatora
• Wskaźnik siły sygnału
• Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2
• Automatyczne rozłączanie
• Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
• Zarządzanie połączeniami: Identyfikacja numeru*
• Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
• Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4
• Połączenia interkomowe — wiele słuchawek
• Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
• Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
• Czas ładowania: 8 godz.
• Czas rozmów do 16 godz.
• Czas gotowości do 250 godz.
• Zasięg: Otwarta przestrzeń < 300 m; w 

pomieszczeniu < 50 m
• Blokada klawiatury

Pojemność pamięci
• Książka telefoniczna: 100 nazw i numerów 

telefonów
• Pojemność listy ponownego wybierania: 20 pozycji
• Pozycje rejestru połączeń: 50 pozycji
• Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej

Ekologiczna konstrukcja
• Eco+

Moc
• Pojemność baterii/akumulatora: 550 mAh
• Rodzaj baterii/akumulatora: 2 x AAA, NiMH
• Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
• Pobór mocy: < 0,6 W

Bezpieczeństwo
• Szyfrowanie transmisji: Tak

Funkcje sieciowe
• Kompatybilna: GAP

Wartość SAR
• Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 67245 4
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Poziomo
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Waga brutto: 0,645 kg
• Waga netto: 0,487 kg
• Ciężar opakowania: 0,158 kg
•
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