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φωτισμό
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Ξ
Με
κα
ξε
εχωριστό και γοητευτικό
 λεπτή σιλουέτα και φινίρισμα υψηλής ποιότητας, το Philips Mira έρχεται να 
ταρρίψει τις συμβατικές αντιλήψεις για τη σχεδίαση των τηλεφώνων. Διαχρονικό, 
χωριστό και στιλάτο, είναι ένα κομψοτέχνημα για το σπίτι σας.

Ξεχωριστή σχεδίαση και ποιοτική κατασκευή
• Άνετη συσκευή χειρός για πολύωρη συνομιλία
• Ανθεκτικό και γυαλιστερό περίβλημα που δεν αφήνει δαχτυλιές
• Φόρτιση της συσκευής χειρός με οποιονδήποτε τρόπο
• Βαθμονομημένο πληκτρολόγιο για άνετο και ακριβή χειρισμό
• Κομψό και στιλάτο από κάθε γωνία
• Έξυπνη αποθήκευση καλωδίου

Η απόλυτη εμπειρία κλήσεων
• Ευανάγνωστη γραφική οθόνη 2 γραμμών 4,1 εκ. (1,6")
• Ανοικτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
• Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου, για κορυφαία ποιότητα
• Αποθηκεύστε έως και 100 ονόματα στο ευρετήριο ονομάτων

Οικολογικά σχεδιασμένο
• Μηδενική εκπομπή ισχύος στη λειτουργία ECO+



 Άνετη συσκευή χειρός

Άνετη συσκευή χειρός για πολύωρη 
συνομιλία

Ανθεκτικό και γυαλιστερό περίβλημα

Ανθεκτικό και γυαλιστερό περίβλημα που 
δεν αφήνει δαχτυλιές

Πανεύκολη φόρτιση

Φόρτιση της συσκευής χειρός με 
οποιονδήποτε τρόπο

Άνετο, βαθμονομημένο πληκτρολόγιο

Βαθμονομημένο πληκτρολόγιο για άνετο και 
ακριβή χειρισμό

Εξαιρετική ποιότητα ήχου

Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου, για 
κορυφαία ποιότητα

2 γραμμών

Ευανάγνωστη γραφική οθόνη 2 γραμμών 4,1 
εκ. (1,6")

Υπέροχο από κάθε γωνία

Κομψό και στιλάτο από κάθε γωνία

Έξυπνη αποθήκευση καλωδίου

Το σύστημα διαχείρισης καλωδίων κρύβει 
έξυπνα τα καλώδια από την κοινή θέα. 
Στρατηγικά σχεδιασμένες κρυφές υποδοχές 
και ένας εσωτερικός οδηγός καλωδίων σας 

γλιτώνουν από την ακαταστασία και τους 
μπελάδες των καλωδίων.

Ευρετήριο 100 ονομάτων

Έχετε πάντα διαθέσιμους τους αριθμούς 
τηλεφώνου των αγαπημένων σας 
προσώπων: αποθηκεύστε έως και 100 
επαφές στο ευρετήριο ονομάτων.

Βραβείο Red Dot 2013
Νικητής για το 2013
Με την κομψή του σιλουέτα, το 
ανθεκτικό του φινίρισμα που δεν αφήνει 
δαχτυλιές και το εργονομικό του σχήμα, 
το τηλέφωνο αυτό παρουσιάζει μια νέα 
προσέγγιση στη σχεδίαση ασύρματων 
τηλεφώνων. Χρησιμοποιήστε 
πανεύκολα το έξυπνο πληκτρολόγιο 
που διαθέτει και απολαύστε πολύωρη 
συνομιλία με τη συσκευή χειρός που 
είναι σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει 
μοναδική άνεση. Ένα έξυπνο σύστημα 
καλωδίων κρατάει τα καλώδιά σας 
κρυμμένα, ενώ η τεχνολογία HQ-Sound 
σε συνδυασμό με την ψηφιακή 
επεξεργασία ήχου της Philips 
διασφαλίζουν την αναπαραγωγή 
δυνατής φυσικής φωνής.
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Ήχος
• Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 
πολυφωνικοί

Εικόνα/Οθόνη
• Μέγεθος οθόνης: 3,4 εκ. (1,6")
• Τύπος οθόνης: Γραφική 2 γραμμών + μεγάλα 
εικονίδια

• Οπίσθιος φωτισμός: Ναι
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό

Άνεση
• Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
• Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
• Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο 
μπαταρίας 3 γραμμών

• Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
• Ένδειξη ισχύος σήματος
• Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: 
Πλήκτρα 1 και 2

• Αυτόματος τερματισμός
• Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
• Διαχείριση κλήσεων: Αναγνώριση κλήσεων*
• Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
Έως και 4

• Ενδοεπικοινωνία - πολλές συσκευές χειρός
• Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.
• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
• Χρόνος φόρτισης : 8 ώρες
• Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες
• Χρόνος αναμονής έως και 250 ώρες
• Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί 
χώροι <50 μ.

• Κλείδωμα πληκτρολογίου

Χωρητικότητα μνήμης
• Τηλεφωνικός κατάλογος: 100 ονόματα και 
αριθμοί

• Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 20 
καταχωρίσεις

• Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 50 
καταχωρίσεις

• Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό 
κατάλογο στη βάση

Οικολογική σχεδίαση
• Eco+

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 550 mAh
• Τύπος μπαταριών: 2 x AAA, NiMH
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος: < 0,6 W

Ασφάλεια
• Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Συμβατό: GAP

Τιμή SAR
• Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 68761 8
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

31,8 x 9,5 x 8,1 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,651 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,493 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,158 κ.
•
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