
 

 

Philips
Draadloze Faro-telefoon

1,8 inch display, witte verlichting

Handsfree luidsprekertelefoon

M7701B
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 opvallend vormgegeven Philips Faro maakt van een draadloze telefoon moderne kunst. 
rfijnde lijnen zorgen dat de telefoon één geheel lijkt als hij op zijn basis staat. Geniet van slimme 
ctionaliteit, zoals meteen gebruikmaken van de speakerfunctie en eenvoudig snoozen.

Verfijnd ontwerp met hoogwaardige constructie
• Verfijnd vakmanschap en een opvallend, strak design
• Secundair display op basisstation met nummerherkenning en klok
• Kies hoe u de handset wilt opladen
• Gekalibreerde, naadloos geïntegreerde toetsen voor nauwkeurig kiezen

Optimale telefoongesprekken
• Wit-op-zwart display van 4,6 cm (1,8") met hoog contrast
• HQ-Sound: hoogwaardige akoestische techniek voor superieur geluid
• Directe toegang tot luidsprekertelefoon voor eenvoudig handsfree kletsen
• Eenvoudig te bereiken snoozeknop voor meer slaaptijd
• Zwarte lijst, anonieme oproep, stille modus, nummerblokkering
• Visuele beltoon knippert om inkomende oproepen aan te geven
• Compatibel met gehoorapparaten - vermindert ongewenst geluid

Milieuvriendelijk product
• Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd



 4,6 cm (1,8") grafisch scherm

Een contrastrijk wit-op-zwart LCD-display 
zorgt voor betere leesbaarheid en past perfect 
bij het slanke ontwerp van de Philips Faro.

Opvallend, strak design
Verfijnd vakmanschap en een opvallend, strak 
design

Gekalibreerd toetsenblok

Met het gekalibreerde toetsenpaneel voelt u 
duidelijk iedere aanslag wanneer u een 
nummer kiest of een contactpersoon invoert 
in het telefoonboek. Gedetailleerd onderzoek 
naar toetsenpaneelmaterialen en -structuren 
en uitgebreide gebruikerstests hebben geleid 
tot de juiste balans tussen de drukkracht en de 
toetsreactie voor nauwkeurig kiezen.

Eenvoudige sluimerfunctie van het 
alarm
Met een druk op een knop op het basisstation 
kunt u eenvoudig reageren op het alarm en 
ervoor kiezen om nog een paar minuten te 
snoozen (met een maximum van 3 keer). Stel 
de eenvoudige alarmfunctie is en zorg dat de 
handset in het basisstation staat. Een icoon op 
het display van het basisstation geeft aan dat 
het alarm is ingesteld.

ECO+-modus

Philips-telefoons zijn energiezuinig en 
ontworpen met oog voor het milieu. In de 
ECO-modus neemt de straling met maximaal 
60% af en tijdens het opladen zelfs met 
maximaal 95%. Als de modus ECO+ is 
geactiveerd, is er helemaal geen straling.

Uitgebreide privacyinstellingen
De zwarte lijst voorkomt dat u oproepen van 
bepaalde nummers ontvangt of van nummers 
die met bepaalde cijfers beginnen, zodat u geen 
ongewenste telefoontjes krijgt. Voor 
oproepblokkering kunt u 4 nummers laten 
onthouden. Elke set kan uit 1-24 cijfers 
bestaan. Wanneer er een oproep binnenkomt 
van een nummer dat begint met een van deze 
cijfers of als het nummer overeenkomt met 
een van de 4 ingestelde te blokkeren nummers, 
dan gaat de telefoon niet over. Met de stille 
modus kunt u voor bepaalde tijdstippen 
beltonen uitschakelen voor wat rust en stilte. 
Dankzij nummerblokkering kunt u hoge 
telefoonrekeningen voorkomen door 
oproepen naar specifieke nummers te 
blokkeren.

Probleemloos opladen
Voor betrouwbaarheid en gemak kan de 
handset in beide richtingen van het docking 
station worden opgeladen.

Compatibel met gehoorapparaten
Met deze functie kan de telefoon gekoppeld 
worden aan het gehoorapparaat om het 
gesprek te versterken, terwijl omgevingsgeluid 
en het zoemende, brommende of jankende 
geluid dat anders kan voorkomen, wordt 
verminderd.

Directe toegang tot luidsprekertelefoon

De ingebouwde luidspreker van de telefoon 
versterkt de stem van de beller zodat u 
handsfree een gesprek kunt voeren. Zo kunt u 
multitasken tijdens belangrijke gesprekken. 
Druk op de luidsprekerknop op het 
basisstation om een handsfree gesprek te 
voeren terwijl de handset in het basisstation 
staat. Dankzij het slimme design van de 
luidspreker bovenop de handset geniet u altijd 
van uitstekend geluid in de luidsprekermodus.

Secundair display op basisstation

Het contrastrijke wit-op-zwart display van de 
Philips Faro is naadloos en stijlvol geïntegreerd 
in het basisstation. Het display toont de 
nummerherkenning wanneer er een oproep 
binnenkomt en de tijd in de inactieve modus. U 
kunt het display in het basisstation 
uitschakelen, zodat u niet wordt gestoord 
door het licht.

Visuele beltoon
Met de slimme visuele beltoon wordt u 
gewaarschuwd bij iedere inkomende oproep. 
Het display en de achtergrondverlichting van 
het toetsenpaneel knipperen zodat u weet dat 
u wordt gebeld.
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Geluid
• Ringtones op handset: 10, polyfoon
• HQ-Sound
• Volumeregeling op handset
• Compatibel met gehoorapparaten
• Geluidssysteem: MySound

Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting: ja
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Displaygrootte van basisstation: 7,0 cm (2,77")
• Type display van basisstation: Negatief dot-matrix
• Displaygrootte van handset: 4,6 cm (1,8")
• Type display van handset: Negatief dot-matrix

Comfort
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten
• Menustructuur in de handset: Menulijst
• Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
• Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram 

met 3 balkjes
• Datum-/tijdsaanduiding
• Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
• Automatisch ophangen
• Toetsgeluid in-/uitschakelen
• Gespreksbeheer: Nummerherkenning*, 

Wisselgesprek*, Gekozen oproepen, Mute-functie 
microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen 
gesprekken

• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
• Snoerlengte: 1,8 m
• Netsnoerlengte: 1,8 m
• Oplaadtijd: 8 uur
• Tot 16 uur spreektijd
• Tot 250 uur stand-bytijd
• Collectie: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
• Blokkering van toetsenpaneel
• Bellers blokkeren / zwarte lijst*: Met deze functie 

gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld 
door specifieke nummers

• Oproepen blokkeren: Beperk specifieke uitgaande 
gesprekken op de telefoon

• Eventmeldingen: Voor gebeurtenissen
• Aantal toetsen: 23
• Premium MMI: Standaard
• Alarmfuncties: Wekker, Alarm herhalen (snooze)

• Verlicht toetsenpaneel: Wit
• Toetsen op het basisstation: Oproepknop, 

snoozeknop voor het alarm, luidspreker
• Kiescijfer vergroten
• Verlicht toetsenpaneel
• Intercom - meerdere handsets
• Personalisering: Stille modus
• Visuele beltoon

Geheugencapaciteit
• Telefoonboek: 100 namen en nummers
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 20 vermeldingen
• Gegevens in gesprekkenlog: 50 vermeldingen
• Telefoonboek opslaan in basis
• Meerdere telefoonboekvermeldingen: 3 velden

Ecologisch ontwerp
• ECO+
• Eco-modus: Automatisch en handmatig

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 550 mAh
• Batterijtype: 2 oplaadbare AAA NiMH-batterijen
• Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Energieverbruik: <1,35 W

Beveiliging
• Transmissie-encryptie

Netwerkfuncties
• Compatibel: GAP

SAR-waarde
• Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 48 95185 62218 7
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Leggen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,1 x 22,5 x 10,1 cm
• Brutogewicht: 0,528 kg
• Nettogewicht: 0,385 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,143 kg
•
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