
 

 

Philips
Trådløs telefon i Luceo-
design

30 min. telefonsvarer
1,8" display/hvid 
baggrundsbelysning
Håndsættelefonhøjttaler

M6651WB
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n trådløse Philips Luceo-telefon er på alle måder ikonisk og gengiver sanselige linjer i et 
derne design, der problemfrit smelter sammen med dets integrerede sekundære base-
play. Præcis styling og funktioner gør Luceo til et velkomment mesterværk i ethvert hjem.

Eksklusivt design udført i høj kvalitet
• Sekundært display på basisenheden viser vis nummer og ur
• Sidevægge på basisenheden, der lader håndsættet glide ned, for sikker opladning
• Oplad håndsæt den ene eller anden vej rundt
• Kalibrerede taster, der giver præcis indtastning
• Smart kabelhåndtering giver et flot look fra alle vinkler

Ultimativ opkaldsoplevelse
• 4,6 cm (1,8") hvid-på-sort grafisk display med høj kontrast
• HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet for suveræn lyd
• Håndsættelefonhøjttaler gør det muligt at tale håndfrit
• Poster med tre felter til at angive tre numre til én kontaktperson
• Privatlivsindstillinger: Opkaldsblokering, lydløs tilstand, opkaldsspærring
• Op til 30 minutters beskeder på din telefonsvarer

Miljøvenligt produkt
• Intet strømforbrug, når ECO+-tilstand er aktiveret



 4,6 cm (1,8") grafisk display

Hvid-på-sort, omvendt LCD-display med høj 
kontrast sikrer nem læsning og passer samtidig 
godt ind i det generelt slanke design, som 
kendetegner Philips Luceo.

Kalibreret tastatur

Det kalibrerede og omhyggeligt designede 
tastatur sikrer korrekte opkald, hvor du 
tydeligt kan mærke hvert eneste tastetryk, 
uanset om du ringer til et nummer eller 
indtaster en kontakt i telefonbogen. Materialer 
og strukturer har gennemgået omfattende 
brugertests for at finde den perfekte balance 
mellem pressekraft og tasternes reaktion.

ECO+-tilstand

Philips-telefoner er energieffektive og udviklet 
til at tage hensyn til miljøet. Når ECO-tilstand 
er aktiveret, reduceres den udsendte stråling 
med op til 60 %, og med op til 95 %, når 
telefonen oplades. Ved aktivering af ECO+-
tilstand falder strålingen til nul.

Håndsættelefonhøjttaler

Håndfri brug med den indbyggede højttaler, 
der forstærker den talendes stemme, så du kan 
tale og lytte uden at holde telefonen til øret. 
Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre 
høre samtalen eller bare vil have hænderne fri 
til andre ting, mens du taler.

Problemfri opladning

Af hensyn til pålideligheden og for at gøre 
brugen så bekvem som mulig kan håndsættet 
oplades i begge retninger på dockingstationen.

HQ-lyd

HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet giver suveræn 
lydgengivelse. Vi bygger på års erfaring og 
banebrydende nyskabelser inden for udvikling 
af hi-fi-lydprodukter og hovedtelefoner af 
bedste kvalitet for at levere fantastisk 
stemmeklarhed på vores DECT-telefoner. Når 
det gælder forbedring af lydkvalitet, har vores 
akustikingeniører og arkitekter tænkt på alt – 
komponenter af høj kvalitet, digital 

signalbehandling, præcist akustisk design, 
avancerede test og finjustering. Resultatet er 
lyd, der er skarp, klar og autentisk. Det lyder 
så godt og naturligt, at det er næsten som at 
være der selv.

Flere privatlivsindstillinger

Blokeringsliste begrænser modtagelse af 
opkald fra specifikke numre eller numre, der 
begynder med bestemte cifre, så du ikke 
modtager uønskede opkald. Du kan blokere 4 
nummersæt. Hvert nummersæt kan bestå af 
mellem 1 til 24 cifre. Anvendes, når du får et 
indgående opkald, der begynder med et af disse 
numre eller er et af 4 nøjagtige opkaldsnumre, 
og telefon ringer ikke. Med lydløs tilstand kan 
du deaktivere ringetoner på bestemte 
tidspunkter og nyde, at der er fred og ro. 
Takket være opkaldsspærring kan du undgå 
dyre overraskelser på telefonregningen ved at 
blokere opkald til specifikke numre, der 
begynder med bestemte cifre. Anonyme 
opkald begrænser indgående opkald med 
skjulte numre. Telefonen ringer ikke.

Sekundært display på basisenheden

Philips Luceos hvidt på sort-display med høj 
kontrast integreres glat og stilfuldt med 
basisenheden. Displayet viser vis nummer, når 
der er et indgående opkald, og tid når den er i 
inaktiv tilstand. Du kan vælge at slå 
basisenhedens display fra, så du ikke bliver 
forstyrret af lys - når som helst.
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Lyd
• Lydprofil: MySound
• Lydstyrkekontrol på håndsæt
• Ringetoner på håndsæt: 10 polyfoniske
• HQ-lyd

Billede/display
• Baggrundsbelysning: Ja
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Håndsættets displaystørrelse: 4,6 cm/1,8"
• Håndsættets displaytype: Omvendt dot-matrix
• Basisenhedens displaystørrelse: 7,0 cm/2,77"
• Basisenhedens displaytype: Omvendt dot-matrix

Telefonsvarer
• Max. optagetid: Op til 30 minutter
• Forudindspillet OGM
• Telefonsvarerkontrol: Kun fra håndsæt

Komfort
• Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
• Telefonhøjttaler - tal håndfrit
• Personlig tilpasning: Lydløs tilstand
• Opkaldsspærring: Begræns telefonen i at foretage 

bestemte udgående opkald
• Bloker personer, der ringer op/blokeringsliste*: 

Begrænser, at telefonen ringer ved bestemte, 
indgående numre

• Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
• Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 

søjler
• Visning af dato/klokkeslæt
• Vækkeur
• Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
• Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, 

Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne 
opkald, Foretagne opkald

• Tastaturlås
• Tastetone til/fra
• Læg på automatisk
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 4
• Taster: 20
• Baggrundsbelyst tastatur: Hvid
• Belyst tastatur
• Forstør ciffer ved opkald
• Basestation-taster: Personsøgningstast
• Op til 16 timers taletid

• Op til 250 timers standby-tid
• Opladningstid: 8 timer
• Ledningslængde: 1,8 m
• Netlednings længde: 1,8 m
• Sortiment: Åbent landskab < 300 m; indendørs < 

50 m
• Familiebeskeder
• Hændelsesmeddelelser: For mistede opkald og 

beskeder i telefonsvareren

Hukommelseskapacitet
• Telefonbog: 100 navne og numre
• Genopkaldsliste: 20 sidst anvendte numre
• Adgange i opkaldslog: 50 poster
• Telefonbog i basen
• Flere poster i telefonbogen: Op til 3 numre

Strøm
• Batterikapacitet: 550 mAh
• Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
• Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Effektforbrug: <0,65W (display fra), <1,4W (display 

til)

Sikkerhed
• Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner
• Kompatibel: GAP

SAR-værdi
• Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design
• ECO-modus: Automatisk og manuel
• Eco+

Emballagens mål
• Emballagetype: Emballage
• Antal medfølgende produkter: 1
• Type af hyldeplacering: Liggende
• Mål på emballage (B x H x D): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Bruttovægt: 0,637 kg
• Nettovægt: 0,479 kg
• Taravægt: 0,158 kg
• EAN: 48 95229 10356 6
•
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* *Denne funktion kræver ekstra abonnement på tjenesten Vis 
nummer. Kontakt den lokale netværksoperatør for at få yderligere 
oplysninger.
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