
 

 

Philips
Design telefon fără fir

M550
Afișaj 1,6"/lumină de fundal albă
Difuzor

M5501WG

U
Gr
pe
re
nic şi dezirabil
aţie siluetei sale elegante şi finisajelor de calitate superioară, Philips Mira provoacă 
rcepţiile convenţionale ale designului telefoanelor. Fără vârstă, unic şi elegant, acesta 
prezintă o operă de artă elegantă în casa dvs.

Design excepţional într-o execuţie de înaltă calitate
• Cilindri de eliberare confortabili concepuţi pentru apeluri mai lungi
• Carcasa exterioară durabilă, lucioasă și rezistentă la amprente
• Tastatură calibrată pentru clicuri precise și ușoare
• Încărcaţi telefonul în orice mod
• Aspect elegant și plin de stil din orice unghi
• Gestionare inteligentă a cablurilor

Experienţa supremă de apelare
• Afișaj ușor de citit, de 4,1 cm (1,6") cu grafică pe două rânduri
• Difuzorul receptor vă permite să vorbiţi având mâinile libere
• Testare a sunetului și reglare avansate pentru calitate superbă a vocii
• Salvaţi până la 100 de contacte favorite în agenda dvs. telefonică

Ecologic
• Emisii zero când este activat modul ECO+



 Cilindri de eliberare confortabili

Cilindri de eliberare confortabili concepuţi 
pentru apeluri mai lungi

Carcasa exterioară durabilă și lucioasă

Carcasa exterioară durabilă, lucioasă și 
rezistentă la amprente

Încărcare fără bătăi de cap

Încărcaţi telefonul în orice mod

Tastatură netedă și calibrată

Tastatură calibrată pentru clicuri precise și 
ușoare

Calitate audio superbă

Testare a sunetului și reglare avansate pentru 
calitate superbă a vocii

Afișaj cu grafică pe două rânduri

Afișaj ușor de citit, de 4,1 cm (1,6") cu grafică 
pe două rânduri

Un aspect plăcut din orice unghi

Aspect elegant și plin de stil din orice unghi

Gestionare inteligentă a cablurilor

Sistemul de gestionare inteligentă a cablurilor 
ascunde ingenios cablurile de la vedere. Mufele 

ascunse concepute inteligent și un ghidajul 
interior pentru cabluri asigură ca totul să fie în 
ordine și ascuns în mod îngrijit.

Agendă telefonică pentru 100 de nume

Puteţi avea mereu la dispoziţie numerele de 
telefon ale celor dragi: salvaţi până la 100 de 
contacte favorite în agenda dvs. telefonică.

premiul Punctul roșu 2013
Câștigător 2013
Silueta sa sculpturală, finisajul durabil, 
rezistent la amprente și forma ergonomică 
aduc o abordare nouă design-ului 
telefonului fără fir. Operarea tastaturii 
este intuitivă și ușoară, iar cilindrii de 
eliberare sunt concepuţi pentru a oferi cel 
mai bun nivel de confort în timpul 
apelurilor prelungite. Un sistem cu cablu 
inteligent păstrează firele ascunse în timp 
ce tehnologia de procesare a sunetului 
digital Philips’ HQ-Sound asigură 
reproducerea naturală și intensă a vocii.
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Sunet
• Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice

Imagine/Ecran
• Dimensiune ecran: 3,4 cm / 1,6"
• Tip ecran: Grafică pe 2 rânduri + pictograme fizice
• Iluminare din spate: Da
• Culoare iluminare din spate: Alb

Confort
• Difuzor - vorbiţi având mâinile libere
• Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
• Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator 

cu 3 bare
• Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă 

pentru baterie cu 3 bare
• Afișare Dată / Oră
• Indicaţie încărcare baterie
• Indicator putere semnal
• Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
• Închidere automată
• Ton pentru taste pornit/oprit
• Gestionare apeluri: ID apelant*
• Baze multiple: 1
• Receptoare multiple: Până la 4
• Intercom - mai multe telefoane
• Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
• Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
• Timp de încărcare: 8 ore
• Durată de convorbire de până la 16 ore
• Durată în standby de până la 250 de ore
• Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
• Blocarea tastaturii

Capacitate memorie
• Agendă telefonică: 100 de nume și numere
• Capacitate listă reapelare: 20 intrări
• Înregistrări în registrul de apeluri: 50 intrări
• Stocarea agendei telefonice pe staţia de bază

Design ecologic
• Eco+

Alimentare
• Capacitate baterie: 550 mAh
• Tip baterie: 2 x AAA, NiMH
• Sursă de alimentare reţea: 100-240 V CA ~50/60 

Hz
• Consum electric: < 0,6 W

Securitate
• Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici reţea
• Compatibil: GAP

Valoare SAR
• Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 67245 4
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Greutate brută: 0,645 kg
• Greutate netă: 0,487 kg
• Greutate proprie: 0,158 kg
•
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