
 

 

„Philips“
„Luceo“ belaidis telefonas

1,8 in ekranas / baltas fon. apšviet.

Ragelio garsiakalbis

M6601BWR
Tai jūsų skambutis

Ribotas leidimas
Išraiškingos „Philips Luceo“ belaidžio telefono linijos pabrėžia korpuso modernumą, 
kuriame tarsi įsilieja antras integruotas ekranas. Stilingasis ir funkcionalus „Luceo“ puikiai 
tiks kiekvienuose namuose.

Įmantrus dizainas ir aukšta kokybė
• Papildomame pagrindo ekrane rodomas skambinančio asmens ID ir laikrodis
• Kreipiamosios šoninės pagrindo sienelės užtikrina saugų įstatymą
• Kraukite ragelį bet kokiu būdu
• Sukalibruoti tiksliai veikiantys mygtukai
• Sumaniai įrengtas laidas išoriškai gražiai atrodo iš visų pusių
• Grakščiai išlenktas ragelis užtikrina pusiausvyrą ir patogumą

Išskirtiniai pojūčiai skambinant
• Didelio kontrastingumo 4,6 cm (1,8 in) baltai juodas grafinis ekranas
• Aukštos kokybės garsas: aukštos kokybės akustinė inžinerija nuostabiam garsui
• Naudodami ragelio garsiakalbį galėsite kalbėti laisvomis rankomis
• Trijų laukelių telefonų knygos įrašai skirti vienam kontaktui priskirti 3 numerius
• Privatumo nustatymai: skambučio blokavimas, tylusis režimas, skambučių draudimas

Ekologiškas gaminys
• Kai suaktyvintas režimas ECO+, energijos neišskiriama visiškai



 4,6 cm (1,8") grafinis ekranas

Didelio kontrastingumo baltai juodame 
atvirkštiniame LCD ekrane patogu skaityti, be 
to, jis puikiai dera prie „Philips Luceo“ stiliaus 
kalbos.

Sukalibruota klaviatūra

Sukalibruota ir kruopščiai sukurta klaviatūra 
tiksliai įvesite norimus skaičius ir raides, nes 
gerai jaučiamas kiekvienas mygtukas, todėl 
rinkti numerį ar kontaktinius duomenis yra 
labai patogu. Medžiagos ir klavišų konstrukcija 
išsamiai patikrinta, siekiant surasti idealią 
pusiausvyrą tarp paspaudimo jėgos ir klavišo 
reakcijos.

Patogus ragelis
Grakščiai išlenktas ragelis užtikrina pusiausvyrą 
ir patogumą

ECO+ režimas

„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir 
nekenkia aplinkai. Kai įjungiamas ECO režimas, 
skleidžiama spinduliuotė sumažėja iki 60 % ir iki 

95 %, kai telefonas kraunasi. Įjungus ECO+ 
režimą spinduliuotės lygis nukrenta iki nulio.

Ragelio garsiakalbis

Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, 
naudojamas integruotas garsiakalbis, 
sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir 
skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti 
nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač 
naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su 
kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

Įkrovimas be rūpesčių

Kad būtų patikimiau ir patogiau, ragelį 
prijungimo stotelėje galima įkrauti iš abiejų 
galų.

Aukštos kokybės garsas

Aukštos kokybės garsas: aukštos kokybės 
akustinė inžinerija nuostabiam garso atkūrimui. 
Kurdami Hi-Fi garso gaminius ir aukštos 
kokybės ausines, mes remiamės dešimtmečiais 
kaupta patirtimi ir novatoriškomis idėjomis, bei 
siekiame, kad naudojantis mūsų DECT 

telefonais jūsų balsas būtų perteikiamas 
nepaprastai aiškiai. Siekdami pagerinti garso 
kokybę, mūsų akustikos inžinieriai ir architektai 
pasirūpino viskuo: aukštos kokybės 
komponentais, skaitmeniniu signalo 
apdorojimu, tiksliu akustiniu dizainu, 
papildomu testavimu ir tiksliu nustatymu. Šio 
darbo rezultatas - išskirtinai švarus ir aiškus 
garsas. Šis garsas toks natūralus ir aiškus, jog 
atrodo, kad esate šalia pašnekovo.

Įvairūs privatumo nustatymai

Iš į juodąjį sąrašą įtrauktų numerių ar tam 
tikrais skaičiais prasidedančių numerių 
įeinantys skambučiai yra ribojami, kad 
nereikėtų kalbėtis su nepageidaujamais 
skabinančiais asmenimis. Galite užblokuoti 4 
skaičių rinkinius. Kiekvieną skaičių rinkinį gali 
sudaryti nuo 1 iki 24 skaičių. Jei įeinantis 
skambutis prasideda šiais skaičiais arba yra 
vienas iš tiksliai nurodytų 4 numerių, telefonas 
neskambės. Įjungę tylųjį režimą skambučius 
galite nutildyti tam tikru metu, kad 
pasimėgautumėte ramybe ir tyla. Naudodami 
skambučių draudimo funkciją galite išvengti 
didelių telefono sąskaitų, nes galite užblokuoti 
tam tikrais skaitmenimis prasidedančius 
numerius.

Papildomas pagrindo ekranas

Baltai juodas „Philips Luceo“ ekranas tarsi 
įsilieja ir stilingai integruojasi į pagrindą. 
Skambinant ekrane rodomas skambinančio 
asmens ID, o veikiant budėjimo režimu – 
laikrodis. Pagrindo ekraną bet kuriuo metu 
galite išjungti, kad netrukdytų jokios šviesos.
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Priedai
• Keičiami ragelio dangteliai: 2

Garsas
• Garso profilis: „MySound“
• Garso reguliatorius ragelyje
• Melodijos ragelyje: 10 polifoninių
• Aukštos kokybės garsas

Vaizdas / ekranas
• Foninis apšvietimas: taip
• Fono spalva: Balta
• Ragelio ekrano dydis: 4,6 cm (1,8 col.)
• Ragelio ekrano tipas: Atvirkštinė taškų matrica
• Pagrindo ekrano dydis: 7,0 cm / 2,77 in
• Pagrindo ekrano tipas: Atvirkštinė taškų matrica

Patogumas
• Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
• Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
• Asmeninis pritaikymas: Tylusis režimas
• Skambučių blokavimas: Nustatykite telefono 

ribojimus, kad būtų blokuojami tam tikri išeinantys 
skambučiai

• Blokuoti skambinančius asmenis / juodasis sąrašas*: 
Apriboti, kad skambinant iš tam tikrų numerių, 
telefonas neskambėtų

• Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių 
indikatorius

• Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų 
brūkšnelių baterijos piktograma

• Dienos / laiko rodymo ekranas
• Žadintuvas
• Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių 

mygtukai 1-2
• Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, 

Skambintojo ID*, Mikrofono nutildymas, Praleisti 
skambučiai, Priimti skambučiai, Rinkti skambučiai

• Klaviatūros užraktas
• Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
• Automatinis pokalbio išjungimas
• Papildomi rageliai: iki 4
• Mygtukų skaičius: 20
• Šviečianti klaviatūra: Balta
• Šviečianti klaviatūra
• Padidinti rinkimo skaičius
• Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas

• Iki 16 valandų pokalbių laiko
• Iki 250 valandų budėjimo laiko
• Įkrovimo laikas: 8 val.
• Linijos laido ilgis: 1,8 m
• Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
• Asortimentas: Atvirame lauke < 300 m; viduje < 50 

m
• Pranešimas apie įvykį: Praleistiems skambučiams

Atminties talpa
• Telefonų knyga: 100 vardų ir numerių
• Sąrašo perrinkimas: 20 paskutinių numerių
• Skambučių žurnalo įrašai: 50 įrašų
• Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate
• Keli telefonų knygos įrašai: Iki 3 numerių

Maitinimas
• Baterijos talpa: 550 mAh
• Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
• Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
• Energijos sąnaudos: <0,60 W (numatytasis ekranas 

išjungtas), <1,05 W (numatytasis ekranas įjungtas)

Sauga
• Siuntimo šifravimas: taip

Tinklo funkcijos
• Suderinamas: GAP

SAR vertė
• „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

„Eco Design“
• Eko režimas: Automatinis ir rankinis
• Eco+

Pakavimo matmenys
• EAN: 48 95185 61286 7
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Bendras svoris: 0,6755 kg
• Grynasis svoris: 0,4735 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,202 kg
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
•
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* *Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos 
registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo 
operatorių.

http://www.philips.com

