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ilips Mira zarif tasarımı ve yüksek kaliteli kaplamasıyla telefon tasarımına ilişkin algıların 
ırlarını zorluyor. Zamanın ötesinde, benzersiz ve şık tasarımıyla bu telefon evinizin zarif 
eşenlerinden biri haline gelecek.

Sıra dıșı tasarım ve yüksek kaliteli uygulama
• Her açıdan zarif ve șık görünüm
• Dayanıklı, parlak ve parmak izine dayanıklı dıș tasarım
• Uzun aramalar için tasarlanmıș rahat ahize kulaklıkları
• Rahat ve hassas tıklatma için kalibrasyonlu tuș takımı
• Ahizeyi her iki taraftan șarj edin
• Akıllı kablo yönetimi

Kusursuz arama deneyimi
• Telesekretere 30 dakikaya kadar mesaj kaydedilebilir
• Kolay okunabilen 4,1 cm (1,6") 2 satırlı grafik ekran
• Ahize hoparlörüyle eller serbest konușun
• Mükemmel ses kalitesi için gelișmiș ses testleri ve ayarlamalar
• Telefon defterinize en sık aradığınız 100 numarayı kaydedin

Çevre dostu tasarım
• ECO+ modu etkinleștirildiğinde sıfır güç emisyonu



 Rahat ahize kulaklıkları

Uzun aramalar için tasarlanmıș rahat ahize 
kulaklıkları

Dayanıklı ve parlak dıș tasarım

Dayanıklı, parlak ve parmak izine dayanıklı dıș 
tasarım

Sorunsuz șarj

Ahizeyi her iki taraftan șarj edin

Rahat ve kalibrasyonlu tuș takımı

Rahat ve hassas tıklatma için kalibrasyonlu tuș 
takımı

Mükemmel ses kalitesi

Mükemmel ses kalitesi için gelișmiș ses testleri 
ve ayarlamalar

Akıllı kablo yönetimi

Akıllı kablo yönetim sistemi kabloları görüș 
alanınızdan akıllı șekilde kaldırır. Akıllı șekilde 
tasarlanan örtülü kablolar ve dahili kablo 
kılavuzu karmașıklığın ortadan kalkmasına ve 
kabloların daha az yer kaplamasına olanak 
sağlar.

100 isimlik telefon defteri

Sevdiklerinizin telefon numaralarına istediğiniz 
anda ulașın. Telefon defterinizde en sık 
aradığınız 100 numarayı kaydedin.

2 satırlı grafik ekran

Kolay okunabilen 4,1 cm (1,6") 2 satırlı grafik 
ekran

Ahize hoparlörü

Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini 
artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu 
kulağınıza götürmeden konușabilir, karșı tarafı 
dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüșmeyi 
bașkalarının da duymasını istediğinizde ya da 
aynı anda bașka ișler de yapmak istediğinizde 
çok kullanıșlıdır.

2013 Red Dot Ödülü
2013 Yılının Kazananı
Heykelleri andıran silueti; dayanıklı, 
parmak izi tutmayan kaplaması ve 
ergonomik formu kablosuz telefon 
tasarımına yeni bir yaklașım niteliği 
tașımaktadır. Tuș takımının kullanımı 
sezgisel ve kolaydır. Ahize kulaklıkları 
uzun aramalarda en iyi konforu sunmak 
amacıyla tasarlanmıștır. Akıllı kablo sistemi 
kabloları gizlerken, Philips'in HQ Ses 
teknolojisi ve dijital ses ișleme özelliği 
sesin güçlü ve doğal biçimde üretilmesini 
sağlar.
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Ses
• Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik

Görüntü/Ekran
• Ekran boyutu: 3,4cm / 1,6"
• Ekran tipi: 2 satırlı grafik ekran + sabit simgeler
• Arka ıșık: Evet
• Renkli arka ıșık: Beyaz

Kullanılabilirlik
• Hoparlör - eller serbest konușun
• Ahizede menü yapısı: Liste Menüsü
• Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
• Șarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
• Tarih / Saat gösterimi
• Pil șarj göstergesi
• Sinyal gücü göstergesi
• Programlanabilir kısa yol tușları: Tuș 1 ve 2
• Otomatik kapatma
• Tuș sesi açma/kapama
• Çağrı Yönetimi: Arayan Numarayı Gösterme*
• Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
• Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
• Dahili görüșme - birden çok ahize
• Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
• Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
• Șarj süresi: 8 saat
• 16 saate kadar konușma süresi
• 250 saate kadar bekleme süresi
• Seri: Dıș mekanda <300m; iç mekanda <50m
• Tuș takımı kilidi

Hafıza Kapasitesi
• Telefon Defteri: 100 isim ve numara
• Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 20 giriș

• Arama kaydı: 50 giriș
• Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç
• Pil kapasitesi: 550 mAh
• Pil tipi: 2xAAA, NiMH
• Șebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
• Güç Tüketimi: < 0,6 W

Güvenlik
• İletim șifreleme: Evet

Ağ Özellikleri
• Uyumlu: GAP

SAR Değeri
• Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Telesekreter
• Telesekreter kontrolü
• Telesekreter kontrolü:: sadece ahizeden
• Telesekreter mesaj kaydı
• Kayıt süresi:: 30 dakikaya kadar

Çevreci Tasarım
• Eco+

Ambalaj boyutları
• EAN: 87 12581 68762 5
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Raf yerleșimi tipi: Döșeme
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Brüt ağırlık: 0,641 kg
• Net ağırlık: 0,483 kg
• Dara ağırlığı: 0,158 kg
•
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