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m detalhes modernos e acabamento de alta qualidade, o Philips Mira enfrenta 
rcepções convencionais quanto ao design dos telefones. Moderno e elegante, esse 
arelho é ideal para sua casa.

Design excelente com execução de alta qualidade
• Fone confortável desenvolvido para longas chamadas
• Estrutura externa brilhante e durável que não deixa marcas de dedo
• Carregue o fone como preferir
• Teclado calibrado para pressionar com precisão e facilidade
• Design moderno e elegante de qualquer ângulo
• Organização inteligente dos cabos

Chamadas de um jeito totalmente novo
• Display gráfico de fácil leitura de 4,1 cm (1,6") com duas linhas
• Com o alto-falante do fone, você pode conversar usando o viva-voz
• Teste de som avançado e sintonia para aprimorar a qualidade de voz
• Salve até 100 contatos na sua agenda

Design ecológico
• Zero consumo de energia no modo ECO+



 Fone confortável

Fone confortável desenvolvido para longas 
chamadas

Estrutura externa brilhante e durável

Estrutura externa brilhante e durável que não 
deixa marcas de dedo

Carrega sem complicações

Carregue o fone como preferir

Teclado calibrado e fácil de usar

Teclado calibrado para pressionar com 
precisão e facilidade

Alta qualidade de som

Teste de som avançado e sintonia para 
aprimorar a qualidade de voz

Visor gráfico de duas linhas

Display gráfico de fácil leitura de 4,1 cm (1,6") 
com duas linhas

Lindo de qualquer ângulo

Design moderno e elegante de qualquer ângulo

Organização inteligente dos cabos

O sistema inteligente de organização de cabos 
esconde os fios. Com tomadas ocultas e um 

guia de cabo interno desenvolvidos de forma 
inteligente, você não terá problemas com os 
fios.

Agenda para 100 nomes

Tenha sempre disponíveis os números de 
telefone daqueles que você ama: salve até 100 
contatos favoritos em sua agenda telefônica.

Prêmio Red Dot 2013
Vencedor de 2013
Seu formato escultural, acabamento 
resistente e durável e forma ergonômica 
marcam uma abordagem nova e um 
projeto de telefone sem fio. A operação 
do teclado é intuitiva e fácil, e os fones 
confortáveis são desenvolvidos para o 
melhor conforto durante chamadas 
longas. Um sistema de cabo inteligente 
mantém os fios ocultos, enquanto a 
tecnologia HQ-Sound da Philips e o 
processamento de som digital garantem 
uma reprodução de voz forte e natural.
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Som
• Toques no fone: 10 polifônicos

Imagem/tela
• Tamanho do display: 3.4cm (1,6")
• Tipo de display: Gráfico de duas linhas + ícones 

sólidos
• Luz de fundo: sim
• Cor da luz de fundo: Branco

Conforto
• Viva-voz
• Estrutura do menu do fone: Menu em lista
• Indicador de intensidade do sinal: Indicador com 

três barras
• Indicador do nível da bateria: Ícone de bateria com 

três barras
• Exibição de data e hora
• Indicação de carga da bateria
• Indicação da intensidade do sinal
• Atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
• Encerramento automático
• Ativação/desativação do tom das teclas
• Gerenciamento de chamadas: Identificador de 

chamadas*
• Capacidade para várias bases: 1
• Capacidade para vários fones: Até 4
• Intercomunicação - vários fones
• Comprimento do cabo: 1,8 m
• Comprimento do cabo de energia: 1,8 m
• Tempo de carregamento: 8 horas
• Até 16 horas de conversação
• Até 250 horas no modo de espera
• Linha: Ambiente externo < 300 m; ambiente 

interno < 50 m
• Bloqueio do teclado

Capacidade de memória
• Agenda telefônica: 100 nomes e números

• Capacidade da lista de rediscagem: 20 entradas
• Entradas do registro de chamadas: 50 entradas
• Armazenamento de contatos na agenda enquanto 

está na base

Design ecológico
• Eco+

Lig/Desl
• Capacidade da bateria: 550 mAh
• Tipo da bateria: 2 AAA, NiMH
• Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo de energia: < 0,6W

Segurança
• Criptografia da transmissão: sim

Funções de rede
• Compatível: GAP

Taxa SAR
• Fones Philips: < 0,1W/kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 67939 2
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,5 x 3,7 x 3,2 polegadas
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Peso bruto: 1,389 lb
• Peso bruto: 0,63 kg
• Peso líquido: 1,041 lb
• Peso líquido: 0,472 kg
• Peso da embalagem: 0,348 lb
• Peso da embalagem: 0,158 kg
•
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