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Štýlový bezdrôtový telefón
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1,6" displej/biele podsvietenie
Hlasitý odposluch

M5501WG

Je
Vď
za
sa 
dinečný a neodolateľný
aka svojej štíhlej siluete a vysoko kvalitnej povrchovej úprave rúca model Philips Mira 

užívané predstavy o dizajne telefónov. Toto nadčasové, jedinečné a štýlové zariadenie 
bude vo vašej domácnosti vynímať ako elegantné umelecké dielo.

Očarujúci dizajn s vysokokvalitným spracovaním
• Pohodlné mušle slúchadlá navrhnuté pre dlhšie hovory
• Pevná a vysoko lesklá vonkajšia schránka odolná voči odtlačkom prstov
• Kalibrovaná klávesnica na jednoduché a presné zadávanie
• Nabíjanie slúchadla z ktorejkoľvek strany
• Elegantný a štýlový vzhľad z každého uhla
• Dômyselné usporiadanie káblov

Dokonalý zážitok pri telefonovaní
• Ľahko čitateľný, 4,1 cm (1,6") 2-riadkový grafický displej
• Slúchadlo s hlasitým odposluchom vám vždy umožní telefonovať bez rúk
• Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre špičkovú kvalitu hlasu
• Uložte si do telefónneho zoznamu až 100 obľúbených kontaktov

Ekologicky navrhnutý
• Nulový výdaj energie po aktivácii režimu ECO+



 Pohodlné mušle slúchadla

Pohodlné mušle slúchadlá navrhnuté pre dlhšie 
hovory

Odolná vonkajšia schránka s vysokým 
leskom

Pevná a vysoko lesklá vonkajšia schránka 
odolná voči odtlačkom prstov

Bezproblémové nabíjanie

Nabíjanie slúchadla z ktorejkoľvek strany

Presná a kalibrovaná klávesnica

Kalibrovaná klávesnica na jednoduché a presné 
zadávanie

Špičková kvalita zvuku

Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre 
špičkovú kvalitu hlasu

2-riadkový grafický displej

Ľahko čitateľný, 4,1 cm (1,6") 2-riadkový 
grafický displej

Krásny z každého uhla

Elegantný a štýlový vzhľad z každého uhla

Dômyselné usporiadanie káblov

Systém dômyselného usporiadania káblov 
šikovne ukryje káble, aby ich nebolo vidieť. 
Inteligentne navrhnuté skryté konektory a 
interné vodiace prvky na káble zaručia úhľadné 
usporiadanie bez spletených káblov.

Telefónny zoznam na 100 mien

Majte vždy po ruke telefónne čísla svojich 
blízkych: uložte si do telefónneho zoznamu až 
100 obľúbených kontaktov.

Ocenenie Red Dot 2013
Víťaz za rok 2013
Jeho plastická silueta, povrchová úprava 
odolná voči odtlačkom prstov a 
ergonomický tvar sú dôkazom sviežeho 
prístupu k dizajnu bezdrôtových 
telefónov. Používanie pomocou klávesnice 
je intuitívne a jednoduché a slúchadlá 
telefónu prinášajú najvyššiu úroveň 
pohodlia aj počas dlhých hovorov. Šikovný 
systém na organizáciu káblov ukryje káble, 
zatiaľ čo technológia HQ-Sound od 
spoločnosti Philips a systém digitálneho 
spracovania zvuku zabezpečia zreteľnú a 
prirodzenú reprodukciu hlasu.
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Zvuk
• Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických

Obraz/Displej
• Veľkosť displeja: 3,4 cm/1,6"
• Typ displeja: 2-riadkový grafický + pevné ikony
• Podsvietenie: áno: áno
• Farba podsvietenia: Biela

Vybavenie a vlastnosti
• Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
• Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
• Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
• Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 

paličkami
• Zobrazenie dátumu a času: áno
• Indikátor stavu batérie: áno
• Indikátor sily signálu: áno
• Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
• Automatické zloženie: áno
• Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
• Správa hovorov: Identifikácia volajúceho*
• Schopnosť použiť viacero základní: 1
• Viaceré slúchadlá: Až 4
• Domáci telefón – viac slúchadiel: áno
• Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
• Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
• Čas nabíjania: 8 hodín: áno
• Až 16 hodín hovoru: áno
• Až 250 hodín pohotovostného stavu: áno
• Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; 

interiér < 50 m
• Uzamknutie klávesnice: áno

Kapacita pamäte
• Telefónny zoznam: 100 mien a čísel
• Kapacita zozn. opät. vyt.: 20 záznamov
• Záznamy hovorov: 50 záznamov
• Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

Ekologický dizajn
• Eco+: áno

Príkon
• Kapacita batérií: 550 mAh
• Typ batérie: 2 x AAA, NiMH
• Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
• Spotreba energie: < 0,6 W

Bezpečnosť
• Šifrovaný prenos: áno: áno

Vlastnosti siete
• Kompatibilný: GAP

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

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 67245 4
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Položenie
• Rozmery balenia (Š x V x H): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Hmotnosť brutto: 0,645 kg
• Hmotnosť netto: 0,487 kg
• Hmotnosť obalu: 0 158 kg
•
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