
 

 

Philips
Trådløs Faro-telefon

30 min telefonsvarer
1,8" display / hvit bakbelysning
Håndfri høyttalertelefon

M7751B
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n ny form for samtale
n modige formen til Philips Faro hever designen på den trådløse telefonen til en moderne 

nstform. Fine linjer gjør telefonen enhetlig med den sekundære sokkelskjermen. Få smarte 
ksjoner som umiddelbar tilgang til høyttalertelefon og enkel slumring.

Utsøkt utforming med utførelse av høy kvalitet
• Vakkert utformet, dristig og skulpturell
• Sekundær skjerm på sokkelen viser hvem som ringer og klokken
• Håndsettet kan lades fra begge ender
• Kalibrerte, sømløse integrert taster for nøyaktig tasting

Den ultimate ringeopplevelsen
• Display på 4,6 cm (1,8") med hvitt på svart og høy kontrast
• HQ-Sound: lydteknikk av høy kvalitet for førsteklasses lyd
• Høyttalertelefon med øyeblikkelig tilgang for enkle håndfrisamtaler
• Slumreknapp med enkel tilgang for ekstra søvntid
• Svarteliste, skjult nummer, stillemodus, sperring av anrop
• Opptil 30 minutter med beskjeder på telefonsvareren
• Det visuelle ringesignalet blinker for å varsle deg om innkommende anrop
• Kompatibel med høreapparat – reduserer uønsket støy



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

Invertert LCD-skjerm med hvitt på svart og 
høy kontrast gjør det enkelt å lese og står i stil 
med det helhetlige formspråket til Philips Faro.

Dristig og skulpturell
Vakkert utformet, dristig og skulpturell

Kalibrert tastatur

Det kalibrerte tastaturet gjør at du kjenner 
hvert tastetrykk godt når du slår et nummer 
eller registrerer noen i kontaktlisten. En 
detaljert studie av materialene og strukturen til 
tastaturet samt omfattende brukertester har 
bidratt til å optimalisere balansen mellom 
trykkekraften i tasten og responsen for å sikre 
nøyaktig inntasting

Enkel alarmslumring
Ved å trykke på en dedikert knapp på 
basestasjonen kan du enkelt styre alarmen og 
velge om du vil slumre i noen minutter – i 
opptil tre timer. Bare still inn den enkle 
alarmfunksjonen, og kontroller at håndsettet 
er dokket i basestasjonen. Et ikon på 
baseskjermen angir at alarmen er stilt inn.

ECO+-modus

Philips-telefonene er energieffektive og 
utformes med tanke på miljøet. Når ECO-
modus er aktivert, reduseres strålingen som 
slippes ut, med opptil 60 %, og opptil 95 % når 
telefonen lades. Når ECO+-modus aktiveres, 
reduseres strålingen til null.

Utvidede personverninnstillinger
Svartelisten blokkerer anrop fra bestemte 
telefonnumre eller numre som begynner med 
spesifikke tall, slik at du unngår uønskede 
anrop. Du kan blokkere fire sett med nummer. 
Hvert nummersett kan bestå av mellom 1 og 
24 tall. Når telefonnummeret til et 
innkommende anrop begynner med et av disse 
numrene eller er et av fire bestemte numre, 
ringer ikke telefonen. Stillemodusen lar deg slå 
av ringetonen til bestemte tider, slik at du kan 
nyte litt fred og ro. Anropssperringen gjør at 
du kan unngå høye telefonregninger når du 
blokkerer bestemte telefonnumre som 
begynner med spesifikke tall.

Problemfri lading
For å sikre pålitelighet og brukervennlighet kan 
håndsettet lades i begge retninger i 
dokkingstasjonen.

Kompatibel med høreapparat
Denne funksjonen gjør at du kan koble 
telefonen til høreapparatet for å forsterke 
volumet i samtalen samtidig som du reduserer 
støy fra omgivelsene og summelyder, pipelyder 
eller støy som ellers kan oppstå.

Høyttalertelefon med øyeblikkelig 
tilgang

Telefonens innebygde høyttaler forsterker 
stemmen til den som ringer, slik at du kan 
fordype deg i samtaler – helt håndfritt. Dette 
lar deg utføre flere oppgaver samtidig som du 
tar imot viktige anrop. Bare trykk på den 
dedikerte høyttalerknappen på basestasjonen, 
og start telefonsamtalen med håndsettet 
dokket. Den smarte høyttalerdesignen øverst 
på håndsettet sørger for at du alltid får 
utmerket lyd i høyttalermodus.

Sekundær skjerm på sokkelen

Philips Faro har en hvitt-på-svart-skjerm med 
høy kontrast som sømløst og stilig integreres 
med basen. Skjermen viser hvem som ringer 
når du mottar et anrop og hva klokken er, i 
inaktiv modus. Du kan når som helst velge å slå 
av baseskjermen slik at du ikke forstyrres av 
lyset.

Opptil 30 min opptakstid
Med 30 minutters opptakstid på 
telefonsvareren, vil du aldri går glipp av en 
viktig melding.

Visuelt ringesignal
Bli varslet om alle innkommende anrop med 
den smarte visuelle ringefunksjonen. 
Bakbelysningen på skjermen og tastaturet 
blinker, slik at du vet at du har et 
innkommende anrop.
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Lyd
• Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske
• HQ-Sound
• Volumkontroll på håndsett
• Kompatibel med høreapparat
• Lydprofil: MySound

Bilde/skjerm
• Bakbelysning: Ja
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Visningsstørrelse for sokkelen: 7,0 cm / 2,77"
• Skjermtype for sokkelen: Omvendt punktmatrise
• Visningsstørrelse for håndsettet: 4,6 cm / 1,8"
• Skjermtype for håndsettet: Omvendt punktmatrise

Anvendelighet
• Høyttalertelefon – snakk håndfritt
• Menystruktur i håndsettet: Listemeny
• Indikator for signalstyrke: Indikator med tre 

streker
• Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
• Dato-/klokkeslettvisning
• Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
• Automatisk avslutning av samtaler
• Tastetone av/på
• Samtalestyring: Oppringings-ID*, Samtale venter*, 

Oppringte numre, Mikrofonutkobling, Tapte 
samtaler, Mottatte samtaler

• Mulighet for flere håndsett: Opptil 4
• Lengde på ledning: 1,8 m
• Lengde på nettledning: 1,8 m
• Ladetid: 8 timer
• Opptil 16 timers taletid
• Opptil 250 timers standby-tid
• Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
• Nummertastaturlås
• Blokkere innringere / svarteliste*: Blokker 

bestemte telefonnumre, slik at telefonen ikke 
ringer ved innkommende anrop

• Anropssperring: Sperr bestemte utgående anrop 
på telefonen

• Hendelsesvarsler: For hendelsesstatus
• Antall taster: 23
• Premium MMI: Standard
• Alarmer: Vekkerklokke, Gjentatt alarm (snooze)
• Bakbelyst nummertastatur: Hvit
• Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast, knapp for 

alarmslumring, høyttaler

• Forstørr tallene
• Opplyst tastatur
• Intercom – flere håndsett
• Personlig tilpasning: Stillemodus
• Visuelt ringesignal

Minnekapasitet
• Telefonliste: 100 navn og telefonnumre
• Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 

20 oppføringer
• Samtaleloggoppføringer: 50 oppføringer
• Telefonboken lagres i basen
• Flere telefonlisteoppføringer: Trefelts

Miljøvennlig design
• Eco+
• Øko-modus: automatisk og manuell

Drift
• Batterikapasitet: 550 mAh
• Batteritype: 2 x oppladbart AAA-NiMH
• Strømnett: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
• Effektforbruk: < 1,4 W

Sikkerhet
• Kryptering av overføring

Nettverksfunksjoner
• Kompatibel: GAP

SAR-verdi
• Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Mål, emballasje
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Type hylleplassering: Liggende
• Emballasjemål (B x H x D): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
• Bruttovekt: 0,518 kg
• Nettovekt: 0,375 kg
• Taravekt: 0,143 kg
• EAN: 48 95229 10704 5

Telefonsvarer
• Telefonsvarerkontroll: Fra håndsettet
• Forhåndsinnspilt OGM-fil
• Innspillingstid kapasitet: Opptil 30 minutter
•
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