
 

 

Philips
Telefone sem fios elegante 
Mira

Visor de 1,8"/retroiluminação 

branca

Alta voz no terminal
2 telefones

M5602WG
Atraente e exclusivo

Com uma silhueta elegante e acabamento de alta qualidade, o Philips Mira desafia as 
percepções convencionais no que diz respeito ao design dos telefones. Intemporal, 
exclusiva e requintada, esta é uma elegante peça de arte para a sua casa.

Design fantástico numa peça de alta qualidade
• Exterior duradouro, brilhante e anti-dedadas
• Carregue o telefone em qualquer uma das direcções
• Teclado calibrado para cliques precisos
• Aparência elegante e moderna a partir de qualquer ângulo
• Arrumação de cabo inteligente

A melhor experiência em telefonemas
• Visor de 4,6 cm (1,8") de fácil leitura com retroiluminação branca
• Alta voz no auscultador permite-lhe falar com as mãos livres
• Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível
• Guarde até 100 contactos favoritos na sua agenda
• Definições de privacidade: bloqueio de chamadas e barramento de chamadas
• Fale até 16 horas num único carregamento

Design ecológico
• Emissão de zero energia quando o modo ECO+ está activado



 Exterior duradouro e brilhante

Exterior duradouro, brilhante e anti-dedadas

Maravilhoso a partir de qualquer ângulo

Aparência elegante e moderna a partir de 
qualquer ângulo

Alta voz no terminal

O modo mãos livres utiliza um altifalante 
incorporado para amplificar a voz do 
interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir 
durante uma chamada sem segurar o telefone 
junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se 
pretender partilhar a chamada com outras 
pessoas ou simplesmente ocupar-se com 
outras tarefas em simultâneo.

ECO+

Emissão de zero energia quando o modo 
ECO+ está activado

Várias definições de privacidade
Valoriza a sua privacidade e a tranquilidade em 
casa? A lista negra restringe números 
específicos ou aqueles que começam com 
determinados dígitos, protegendo-o de 
receber chamadas indesejadas. Pode optar por 
bloquear até 4 conjuntos de números. Cada 
conjunto pode consistir de 1 a 24 dígitos. Se o 
número de uma chamada recebida começar 
com qualquer um destes conjuntos de 
números ou se corresponder exactamente a 
um desses números que optou por bloquear, o 
telefone não toca. Com o barramento de 
chamadas, pode evitar surpresas de contas de 
telefone dispendiosas bloqueando chamadas 
para números específicos que começam com 
determinados dígitos (por exemplo, números 
de valor acrescentado).

Agenda com 100 nomes

Tenha sempre disponíveis os números das 
pessoas de que mais gosta: guarde até 100 
contactos favoritos na sua agenda.

Carregamento sem incómodos
Carregue o telefone em qualquer uma das 
direcções

Arrumação de cabo inteligente

O sistema de arrumação de cabo inteligente 
oculta engenhosamente os fios. As tomadas 
ocultas com design inteligente e uma guia de 
cabo interna asseguram que não há confusão 
de cabos e que está tudo devidamente 
arrumado.

Teclado macio e calibrado

Teclado calibrado para cliques precisos

Qualidade de som fascinante
Teste de som avançado e sintonia para uma 
qualidade de voz incrível

Até 16 horas de tempo de conversação

O telefone tem capacidade para 16 horas de 
conversação com um único carregamento.
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Som
• Toques no telefone: 10 polifónicos
• HQ-Sound
• Controlo do volume no telefone

Imagem/visualização
• Tamanho do visor: 4,6 cm (1,8")
• Tipo de visor: Matriz de pontos de 1 linha + 

numéricos de 1 linha + ícones físicos
• Retroiluminação: sim
• Cor da retroiluminação: Branco

Funcionalidades
• Alta voz - fale com as mãos livres
• Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu 

de lista
• Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
• Indicador do nível de carga: Ícone da pilha de 3 

barras
• Apresentação da data / hora
• Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
• Desligar automático
• Ligar/desligar o tom das teclas
• Gestão de chamadas: Identificação do autor da 

chamada*, Chamada em espera*, Chamadas 
marcadas, Microfone sem som, Chamadas não 
atendidas, Chamadas recebidas

• Capacidade para vários terminais: Até 4
• Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
• Tempo de carregamento: 8 horas
• Até 16 horas de tempo de conversação
• Até 250 horas em modo de espera
• Alcance: Em áreas abertas < 300 m; em interiores 

< 50 m
• Bloqueio do teclado numérico
• Teclas da estação de base: Tecla de pager
• Bloquear chamadas/lista negra*: Impeça o telefone 

de tocar em chamadas recebidas de números 
específicos

• Barramento de chamadas: Impeça o telefone de 

efectuar chamadas específicas
• Notificações de eventos: Para estados de eventos
• Chamadas internas - vários terminais do telefone
• Número de teclas: 20
• MMI de alta qualidade: standard

Capacidade de memória
• Lista de contactos: 100 nomes e números
• Capacidade de lista de remarcação: 20 entradas
• Entradas do registo de chamadas: 50 entradas
• Agenda guardada na base

Design ecológico
• Eco+
• Modo Eco: Automático

Potência
• Capacidade da pilha: 500 mAh
• Tipo de pilha: 2 recarregáveis AAA NiMH
• Alimentação elétrica: CA 100-240 V ~ 50/60 Hz

Segurança
• Encriptação da transmissão

Funcionalidades de Rede
• Compatível: GAP

Valor SAR
• Telefones Philips: < 0,1 W/kg

Dimensões da embalagem
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

31,8 x 9,5 x 12,5 cm
• Peso bruto: 0,81 kg
• Peso líquido: 0,608 kg
• Tara: 0,202 kg
• EAN: 48 95229 10700 7
•
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Especificações
Telefone sem fios elegante Mira
Visor de 1,8"/retroiluminação branca Alta voz no terminal, 2 telefones
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