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U
O 
de
de
m novo modo de conversação
Philips Faro esculpido com formas arrojadas eleva o design dos telefones sem fios a uma forma 
 arte moderna. Linhas requintadas fundem o telefone com o ecrã secundário na base. Desfrute 
 funções inteligentes como o acesso instantâneo a alta voz e a facilidade de repetição do alarme.

Design de requinte com execução de alta qualidade
• Meticulosamente elaborado, arrojado e escultural
• Visor secundário na base apresenta a ID do autor da chamada e o relógio
• Carregue o telefone em qualquer uma das direcções
• Teclas calibradas, integradas com perfeição para marcação precisa

A melhor experiência em telefonemas
• Visor gráfico branco-no-preto de 4,6 cm (1,8") de alto contraste
• HQ-Sound: engenharia acústica de alta qualidade para um som excepcional
• Alta voz de acesso instantâneo para conversas em mãos livres descomplicadas
• Botão de repetição de fácil acesso para mais tempo de sono
• Lista negra, chamada anónima, modo silencioso, barramento de chamadas
• Sinal visual de toque fica intermitente para o alertar de chamadas recebidas
• Compatível com aparelhos auditivos - reduz ruídos indesejados

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



 Visor gráfico de 4,6 cm (1,8")

Um visor LCD inverso branco-no-preto de 
alto contraste garante uma leitura fácil e 
também combina de forma perfeita com a 
expressão geral de design elegante do Philips 
Faro.

Arrojado e escultural
Meticulosamente elaborado, arrojado e 
escultural

Teclado calibrado

O teclado calibrado permite-lhe sentir 
claramente cada activação de tecla sempre que 
marca um número ou introduz um contacto na 
agenda. Estudos detalhados de materiais e 
estruturas de teclados e testes de utilizador 
extensivos resultam no equilíbrio certo entre a 
força de pressão da tecla e a resposta desta 
para garantir uma marcação precisa

Repetição do alarme fácil
Com um toque num botão na estação de base, 
pode responder facilmente ao alarme e 
escolher dormir mais alguns minutos, até um 
máximo de 3 repetições. Basta configurar a 
função de alarme fácil e certificar-se de que o 
terminal do telefone está colocado na estação 
de base. Um ícone no visor da base indica que 
o alarme está definido.

Modo ECO+

Os telefones Philips têm um consumo eficiente 
de energia e foram concebidos para 
respeitarem o ambiente. Quando o modo Eco 
é activado, a radiação emitida é reduzida em 
até 60% e em até 95% quando o telefone está 
a carregar. Com a activação do modo ECO+, a 
radiação é reduzida a zero.

Definições de privacidade alargadas
A lista negra restringe as chamadas recebidas 
de números específicos ou que começam com 
determinados dígitos, mantendo-o protegido 
de chamadas indesejadas. Pode bloquear 4 
conjuntos de números. Cada conjunto de 
números pode ser composto por 1 a 24 
dígitos. Quando uma chamada recebida 
começa por um destes números ou é de um 
dos 4 números exactos do autor da chamada, 
o telefone não irá tocar. Com o modo 
silencioso, pode desactivar o toque do telefone 
em períodos específicos para desfrutar de um 
pouco de paz e sossego. Com o barramento de 
chamadas, pode evitar surpresas de contas de 
telefone dispendiosas, bloqueando chamadas 
para números que começam com 
determinados dígitos.

Carregamento sem incómodos
Para fiabilidade e comodidade, o terminal do 
telefone pode ser carregado em ambas as 
direcções da estação de base.

Compatível com aparelhos auditivos
Esta funcionalidade permite que o telefone seja 
acoplado ao aparelho auditivo para amplificar o 
som, enquanto reduz o ruído ambiente e 
interferências, como zumbidos, assobios e 
outros ruídos, que poderiam ocorrer noutras 
circunstâncias.

Alta voz de acesso instantâneo

O altifalante incorporado no telefone amplifica 
a voz do interlocutor da chamada para que 
possa desfrutar das conversas com as mãos 
livres. Isto permite-lhe fazer outras tarefas 
enquanto faz chamadas importantes. Basta 
premir o respectivo botão da alta voz na 
estação de base e iniciar a sua conversa em 
mãos livres com o terminal do telefone 
colocado na base. O design inteligente do 
altifalante na parte superior do terminal do 
telefone garante uma excelente distribuição de 
som no modo alta voz em todas as chamadas.

Visor secundário na base

O ecrã branco-no-preto de alto contraste do 
Philips Faro integra-se na sua base de forma 
perfeita e elegante. O visor apresenta a ID do 
autor da chamada quando é recebida uma 
chamada e apresenta a hora quando estiver no 
modo de inactividade. Pode optar por desligar 
o visor da base a qualquer momento – para não 
ser perturbado por qualquer luz.

Sinal visual de toque
Seja alertado de todas as chamadas recebidas 
com a funcionalidade de sinal visual inteligente. 
A retroiluminação do visor e do teclado fica 
intermitente para o informar de que está a 
receber uma chamada.
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Som
• Toques no telefone: 10 polifónicos
• HQ-Sound
• Controlo do volume no telefone
• Compatível com aparelhos auditivos
• Perfil de som: MySound

Imagem/visualização
• Retroiluminação: sim
• Cor da retroiluminação: Branco
• Tamanho do visor da base: 7,0 cm (2,77")
• Tipo de visor da base: Matriz de pontos inversa
• Tamanho do visor do terminal do telefone: 4,6 cm 

(1,8")
• Tipo de visor do terminal do telefone: Matriz de 

pontos inversa

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
• 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
• Número de teclas: 23

• MMI de alta qualidade: standard
• Alarmes: Despertador, Repetir alarme (snooze)
• Teclado retroiluminado: Branco
• Teclas da estação de base: Tecla de pager, botão de 

repetição de alarme, altifalante
• Aumentar dígito da marcação
• Teclado iluminado
• Chamadas internas - vários terminais do telefone
• Personalização: Modo silencioso
• Sinal visual de toque

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
• Várias entradas na agenda: 3 campos

Design ecológico
• Eco+
• Modo Eco: Automático e manual

Potência
• Capacidade da pilha: 550 mAh
• Tipo de pilha: 2 recarregáveis AAA NiMH
• Alimentação elétrica: CA 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Consumo de energia: < 1,35 W

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): 

12,1 x 22,5 x 10,1 cm
• Peso bruto: 0,5 kg
• Peso líquido: 0,357 kg
• Tara: 0,143 kg
• EAN: 48 95229 10357 3
•
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