
 

 

Philips
Telepon tanpa kabel desain

M550
Layar 1,6"/backlight putih
Speakerphone

M5501WG

U
De
pe
tel
nik & sangat didambakan
ngan siluet ramping dan tampilan luar berkualitas tinggi, Philips Mira menantang 
rsepsi konvensional tentang desain telepon. Tak lekang oleh waktu, unik, dan bergaya, 
epon ini adalah karya seni elegan untuk rumah Anda.

Desain menakjubkan dengan penerapan berkualitas tinggi
• Handset yang nyaman didesain untuk panggilan lebih lama
• Bagian luar yang awet, berkilau, dan anti-sidik jari
• Keypad dikalibrasi yang lembut untuk penekanan presisi
• Mengisi daya handset dengan arah mana pun
• Tampilan elegan dan gaya dari setiap sudut
• Pengelolaan kabel cerdas

Pengalaman menelepon terbaik
• Layar grafis 2 baris 4,1 cm (1,6") yang mudah dibaca
• Speakerphone handset membuat Anda bisa bicara bebas-genggam
• Pengujian dan penyetelan suara canggih untuk kualitas suara luar biasa
• Menyimpan hingga 100 kontak favorit di buku telepon Anda

Ramah lingkungan
• Emisi daya nol saat mode ECO+ aktif



 Handset yang nyaman

Handset yang nyaman didesain untuk panggilan 
lebih lama

Bagian luar yang awet dan berkilau

Bagian luar yang awet, berkilau, dan anti-sidik 
jari

Pengisian daya mudah

Mengisi daya handset dengan arah mana pun

Keypad dikalibrasi yang lembut

Keypad dikalibrasi yang lembut untuk 
penekanan presisi

Kualitas suara luar biasa

Pengujian dan penyetelan suara canggih untuk 
kualitas suara luar biasa

Layar grafis 2 baris

Layar grafis 2 baris 4,1 cm (1,6") yang mudah 
dibaca

Cantik dari setiap sudut

Tampilan elegan dan gaya dari setiap sudut

Pengelolaan kabel cerdas

Sistem pengelolaan kabel cerdas 
menyembunyikan kabel. Soket tersembunyi 
yang didesain dengan apik serta jalur kabel 
internal memastikan semuanya bebas 
berantakan dan tersimpan rapi.

Buku telepon 100 nama

Selalu sedia nomor telepon orang terkasih: 
Menyimpan hingga 100 kontak favorit di buku 
telepon Anda.

Speakerphone handset

Mode bebas-genggam menggunakan loud 
speaker bawaan untuk memperbesar suara 
penelepon, jadi Anda bisa berbicara dan 
mendengarkan tanpa mendekatkan telepon ke 
telinga. Ini khususnya berguna saat Anda ingin 
mendengarkan telepon bersama orang lain atau 
sambil melakukan hal lain.

Penghargaan Red Dot 2013
Winner 2013
Siluetnya yang mulus, lapisan awet dan 
anti-sidik jari, serta bentuk ergonomis 
menandakan pendekatan baru untuk 
desain telepon tanpa kabel. Pengoperasian 
keypad yang intuitif dan mudah, serta 
handset dibuat untuk memberikan 
kenyamanan terbaik saat lama menelepon. 
Sistem kabel cerdas menyembunyikan 
kabel, dan teknologi HQ-Sound dan 
pemrosesan suara digital Philips menjamin 
reproduksi suara yang kuat dan alami.
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Suara
• Nada dering di handset: 10 Polifonik

Gambar/Tampilan
• Ukuran layar: 3,4cm (1,6")
• Jenis layar: 2 baris grafis + ikon
• Backlight: Ya
• Warna backlight: Putih

Nyaman
• Speakerphone - berbicara bebas genggam
• Struktur menu di handset: Daftar Menu
• Indikator kekuatan sinyal: Indikator 3-bar
• Indikator batas baterai: Ikon baterai 3-bar
• Tampilan Tanggal/Waktu
• Persentase daya baterai
• Indikator kekuatan sinyal
• Hot key dapat diprogram: Tombol 1 dan 2
• Putus otomatis
• Nada tombol nyala/mati
• Manajemen Panggilan: ID Penelepon*
• Kapabilitas multi-base: 1
• Kapabilitas multi-handset: Hingga 4
• Intercom - beberapa handset
• Panjang kabel telepon: 1,8m
• Panjang kabel: 1,8m
• Waktu isi daya: 8 jam
• Waktu bicara hingga 16 jam
• Waktu siaga hingga 250 jam
• Produk: Ruangan terbuka <300 m; dalam ruang <50 

m
• Kunci keypad

Kapasitas Memori
• Buku Telepon: 100 nama dan nomor
• Kapasitas Daftar Panggil Ulang: 20 entri
• Entri log panggilan: 50 entri
• Penyimpanan buku telepon di base

Daya
• Kapasitas baterai: 550 mAH
• Jenis baterai: 2xAAA, NiMH
• Stopkontak: AC 100-240V ~50/60Hz
• Konsumsi Daya: < 0,6 W

Keamanan
• Enkripsi transmisi: Ya

Fitur Jaringan
• Kompatibel: GAP

Nilai SAR
• Handset Philips: <0,1 W/kg

Ramah lingkungan
• ECO+

Dimensi kemasan
• EAN: 87 12581 65625 6
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Jenis kemasan: Kardus
• Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata
• Ukuran kemasan (L x T x D): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Berat kotor: 0,631 kg
• Berat bersih: 0,473 kg
• Berat tara: 0,158 kg
•
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