
 

 

Philips
Telefon fără fir design 
Luceo

afișaj 1,8", iluminare fundal albă

Difuzor receptor

M6601WB

U
Ico
mo
pr
n nou început
nic în orice privinţă, telefonul fără fir Philips Luceo aduce linii senzuale într-un design 
dern care se combină perfect cu afişajul integrat de pe baza secundară. Stilizarea 

ecisă şi funcţiile fac ca Luceo să fie o lucrare de artă bine-venită în orice locuinţă.

Design excepţional cu execuţie de calitate superioară
• Afișaj secundar de pe bază arată identitatea apelantului și ora
• Pereţii laterali de ghidaj de pe bază garantează andocarea sigură
• Încărcaţi telefonul în orice mod
• Taste calibrate pentru formare precisă
• Gestionarea inteligentă a cablurilor menţine aspectul vizual plăcut din toate unghiurile
• Receptor cu curbe senzuale pentru echilibru perfect și confort

Experienţa supremă de apelare
• Afișaj cu grafică alb pe negru, cu contrast înalt, de 4,6 cm (1,8")
• HQ-Sound: inginerie acustică de înaltă calitate pentru sunet superb
• Difuzorul receptor vă permite să vorbiţi având mâinile libere
• Intrări cu trei câmpuri pentru a aloca 3 numere unui singur contact
• Setări de confidenţialitate: blocare apel, mod silenţios, restricţionare apel

Produs ecologic
• Emisii zero când este activat modul ECO+



 Afișaj cu grafică de 4,6 cm (1,8")

Afișajul LCD inversat, alb pe negru, cu contrast 
înalt, asigură citirea facilă și se îmbină perfect cu 
designul general elegant al telefonului Philips 
Luceo.

Tastatură calibrată

Tastatura calibrat și atent concepută asigură 
formarea precisă, în care simţi clar fiecare 
atingere indiferent dacă formezi un număr sau 
introduci un contact în agendă. Materialele și 
structura tastelor au fost supuse unor teste 
extensive efectuate de către utilizatori pentru 
a găsi echilibrul perfect între forţa de apăsare și 
răspunsul tastei.

Receptor confortabil
Receptor cu curbe senzuale pentru echilibru 
perfect și confort

Mod ECO+

Telefoanele Philips sunt eficiente energetic și 
sunt proiectate pentru a proteja mediul. Când 
modul ECO este activat, radiaţiile emise sunt 

reduse cu până la 60% și cu până la 95% când 
telefonul se încarcă. La activarea modului 
ECO+, radiaţiile scad la zero.

Difuzor receptor

Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un 
difuzor încorporat pentru a amplifica vocea 
apelantului, permiţându-vă să purtaţi 
convorbirea fără a ţine telefonul la ureche. 
Această caracteristică este utilă în special când 
telefonul este utilizat de mai multe persoane 
sau când sunteţi ocupat cu mai multe activităţi.

Încărcare fără bătăi de cap

Pentru fiabilitate și confort, receptorul poate fi 
încărcat în ambele direcţii ale staţiei de 
andocare.

HQ-Sound

HQ-Sound: inginerie acustică de înaltă calitate 
pentru sunet superb. Ne bazăm pe decenii de 
experienţă și inovaţii în dezvoltarea produselor 
audio Hi-Fi și telefoanelor de vârf pentru a 
furniza o claritate excelentă a vocii pentru 

telefoanele noastre DECT. Când vine vorba 
despre îmbunătăţirea calităţii vocii, inginerii și 
arhitecţii noștri în acustică s-au gândit la toate 
– componente de înaltă calitate, procesare 
digitală a semnalului, design acustic precis, 
testare avansată și reglări fine. Rezultatul este 
un sunet clar și autentic. Sunet atât de bun și 
natural, ca și cum aţi fi acolo în persoană.

Setări multiple de confidenţialitate

Lista neagră restricţionează apelurile primite 
de la anumite numere sau care încep cu 
anumite cifre, ferindu-te de apelurile nedorite. 
Poţi bloca 4 seturi de numere. Fiecare set de 
numere poate consta din 1 până la 24 de 
cifre. Atunci când se primește un apel care 
începe cu unul dintre aceste numere sau este 
unul dintre cele 4 numere exacte ale 
apelantului, telefonul nu va suna. Cu modul 
silenţios, poţi dezactiva tonurile de apel pentru 
anumite ore, pentru a te bucura de liniște. 
Datorită funcţiei de restricţionare a apelurilor, 
poţi evita surprizele neplăcute ale unor facturi 
telefonice mari, blocând apelurile către 
numere specifice care încep cu anumite cifre.

Afișaj secundar de pe bază

Afișajul alb pe negru cu contrast înalt al 
telefonului Philips Luceo se integrează 
impecabil și elegant cu baza acestuia. Afișajul 
arată identitatea apelantului atunci când se 
primește un apel și ora, atunci când se află în 
modul de așteptare. Poţi alege să oprești 
afișajul de pe bază – astfel încât să nu te 
deranjeze nicio lumină – în orice moment.
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Sunet
• Profil de sunet: MySound
• Controlul volumului pe receptor
• Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
• HQ-Sound

Imagine/Ecran
• Iluminare din spate: Da
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Dimensiune afișaj receptor: 4,6 cm / 1,8"
• Tip afișaj receptor: Matrice de puncte inversată
• Dimensiune afișaj bază: 7,0cm / 2,77"
• Tip afișaj bază: Matrice de puncte inversată

Confort
• Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
• Difuzor - vorbiţi având mâinile libere
• Personalizare: Mod silenţios
• Restricţionare apeluri: Restricţionaţi efectuarea 

anumitor apeluri de pe telefonul dvs.
• Blocare apelanţi/Listă neagră*: Restricţionezi 

telefonul pentru a nu mai suna atunci când primește 
apeluri de la anumite numere

• Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator 
cu 3 bare

• Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă 
pentru baterie cu 3 bare

• Afișare Dată / Oră
• Ceas cu alarmă
• Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
• Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, 

Microfon silenţios, Apeluri nerecepţionate, Apeluri 
recepţionate, Apeluri efectuate

• Blocarea tastaturii
• Ton pentru taste pornit/oprit
• Închidere automată
• Receptoare multiple: Până la 4
• Număr de taste: 20
• Tastatură cu fundal iluminat: Alb
• Tastatură iluminată
• Mărire tastă apelare
• Taste staţie de bază: Buton localizare sonoră
• Durată de convorbire de până la 16 ore
• Durată în standby de până la 250 de ore
• Timp de încărcare: 8 ore

• Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
• Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
• Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
• Notificări pentru evenimente: Pentru apeluri 

pierdute

Capacitate memorie
• Agendă telefonică: 100 de nume și numere
• Capacitate listă reapelare: ultimele 20 de apeluri
• Înregistrări în registrul de apeluri: 50 intrări
• Stocarea agendei telefonice pe staţia de bază
• Intrări multiple în agendă: Până la 3 numere

Alimentare
• Capacitate baterie: 550 mAh
• Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
• Sursă de alimentare reţea: 100-240 V CA ~50/60 

Hz
• Consum electric: <0,60 W (implicit, afișaj oprit), 

<1,05 W (implicit, afișaj pornit)

Securitate
• Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici reţea
• Compatibil: GAP

Valoare SAR
• Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic
• Mod Eco: Automat și manual
• Eco+

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Greutate brută: 0,6137 kg
• Greutate netă: 0,46095 kg
• Greutate proprie: 0,15275 kg
• EAN: 48 95185 60433 6
•
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* *Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul 
ID apelant. Consultaţi operatorul de reţea local pentru detalii.
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