




De huistelefoon 
opnieuw gedefinieerd 
Het uitgesproken, krachtige design van de digitale draadloze Philips M8-telefoon is 
karakteristiek en klassiek tegelijk. De sobere symmetrische belijning belichaamt de 
sprekende eenvoud die uitgaat van geraffineerd vakmanschap, zorgvuldig gekozen 
kwaliteitsmaterialen en ergonomisch gemak. U bent verzekerd van de beste kwaliteit  
en een unieke gebruikservaring.



Ongeëvenaard oog voor detail
De kracht en pracht van de Philips M8 zitten hem in de details. Elk aspect van de kenmerkende 
vormgeving en het intuïtieve gebruik is tot in de puntjes doordacht in het streven naar perfectie.

De handset is prettig voor zowel de ogen als de handen, dankzij gegoten metaal met een fraaie 
geborstelde afwerking. Het apart ogende, fijnmetalen raster voor de luidsprekeropening versterkt 
het designeffect van het unieke ontwerp van de Philips M8.

Dankzij het perfect aansluitende en zorgvuldig gekalibreerde toetsenblok toetst u altijd het juiste 
nummer in. Wanneer u klaar bent met bellen, maakt het niet uit in welke richting u de handset op 
het basisstation legt; aan de discrete toon hoort u dat hij automatisch weer wordt opgeladen. Het 
slimme kabelbeheersysteem met verborgen aansluitingen en een interne kabelgeleider zorgen 
ervoor dat er geen kabels zichtbaar zijn.

Gekalibreerde, naadloos geïntegreerde toetsen voor nauwkeurig kiezenVerfijnd ontwerp accenten van echt metaal Opvallend ontworpen luidsprekeropening en status-LED



Stijlvol comfortGeavanceerde graphics
De M8 is uitgerust met een riant TFT-kleurenscherm 
met hoge resolutie. De interactieve functionaliteit is 
doordacht tot in de kleinste details, zoals de stijl van de 
graphics op het toetsenblok en het scherm. Design en 
functionaliteit gaan werkelijk naadloos samen in de M8!

De ranke architectuur en het perfecte gewicht van 
de M8-handset zorgen voor een bijzonder prettig 
handgevoel en sluiten uitstekend aan op de vormen 
van het gezicht. Het toestel is daardoor ideaal voor 
eindeloos lange gesprekken.



Perfect gemaakt
Het is één ding om een esthetisch aansprekende vorm te combineren  
met intuïtief gebruiksgemak. Het is iets heel anders wanneer het geheel tot 
kunstvorm wordt verheven. Bij de M8 gaan nauwkeurige materiaalselectie 
en perfectionistische afwerking samen met een onophoudelijk streven naar 
de beste prestaties, van het eerste ontwerp en het productieproces tot 
aan de oogstrelende verpakking.

De M8 is het product van ons onophoudelijke streven naar perfectie in 
elk detail. Dankzij de combinatie van zeer geavanceerde engineering- en 
productietechnieken enerzijds en ons scherpe oog voor detail anderzijds 
heeft de nederige huistelefoon eindelijk de metamorfose tot modern 
kunstwerk ondergaan.



Beste geluid in zijn klasse

Een buitengewoon ontwerpt verdient niet 
minder dan de allerbeste geluidskwaliteit. 
De zorgvuldig geselecteerde onderdelen en 
doordachte behuizing zijn uiterst nauwkeurig 
verwerkt om de M8 uit te rusten met een 
ideaal akoestisch systeem. De stemkwaliteit 
is zo uitzonderlijk goed dat u soms zult 
vergeten dat uw gesprekspartner niet  
naast u zit.

Digitale geluidsverwerking 

• Afgestemd voor een natuurlijke balans 
• Keuze uit geluidsprofielen 
• Geen last meer van volumeschommelingen  
 en echo’s

Nauwkeurig akoestisch ontwerp

• Zorgvuldig geselecteerde onderdelen 
• Doordachte inbouwbehuizing 
• Geoptimaliseerd akoestisch systeem  
 voor topgeluid

Geavanceerde test- en afstemmogelijkheden

• Getest in realistische omgevingen 
• Nauwkeurigheid van hoogwaardige  
 professionele apparatuur 
• Helder, onvervormd geluid

Afgestemd op uw persoonlijke smaak

Breed assortiment unieke composities  
voor elke smaak

Professionele opnamen  
met authentieke instrumenten

Hoge resolutie codec  
voor natuurgetrouwe weergave van belmelodieën

De M8 beschikt over een heleboel unieke 
belmelodieën waarmee u het toestel 
nog beter aan uw eigen voorkeuren 
kunt aanpassen. Alle melodieën zijn 
professioneel opgenomen met authentieke 
muziekinstrumenten. Wat uw smaak ook is, 
uw belmelodie zal als muziek in uw oren 
klinken.



De Philips M8 is niet alleen een uitstekende keus om de voor de hand liggende redenen, maar ook  
vanuit milieu-oogpunt. Bij Philips geven we zowel om uw wensen als om die van moeder natuur.  
Vandaar een aantal voordelen voor u én onze planeet.

Minder stroomstraling  
Tot 93% minder stroomverbruik wanneer de monohandset zich dicht bij het basisstation bevindt.

Minder energieverbruik  
Zeer zuinige stroomvoorzieningen met switches verlagen het energieverbruik met wel 60%  
in vergelijking met conventionele lineaire stroomvoorzieningen. 

ECO+: geen verbruik  
Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd.

Geavanceerd en duurzaam



Breed scala aan functies

Groot TFT-kleurenscherm van 2,0 inch met hoog contrast

Gebruiksvriendelijk toetsenpaneel met witte achtergrondverlichting

Telefoonboek voor 250 namen

Antwoordapparaat met maximaal 60 minuten opnametijd

Tot 18 uur spreektijd

Maximaal 250 uur aan stand-bytijd

HQ-Sound

MySound-profielen

Luidsprekermodus voor handsfree bellen

Full-duplex echo-onderdrukking

Hoogwaardige VIP-ringtones

Probleemloos opladen

Stille modus met gespreksfiltering

Belblokkering

Babyfoon

Laag energieverbruik

Handmatige ECO / volledige ECO+ modus
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