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ilips M8 kablosuz telefon titiz işçiliği ikonik tarzla bir araya getiriyor. Birinci sınıf 
lzemeleri sanat eserine dönüştüren gelişmiş üretim, seyretmesi keyif veren yeni nesil 
arımcı ev telefonuna hayat verdi.

Zarif tasarım ve yüksek kaliteli üretim
• Gerçek metal vurgulara sahip sofistike tasarım
• Saf denge ve rahatlık için eğimli ahize
• Hassas tușlama için sorunsuz biçimde entegre edilen kalibrasyonlu tușlar
• Ahizeyi her iki taraftan șarj edin
• Akıllı, hoș tasarımlı kablo yönetimi

Kusursuz arama deneyimi
• Yüksek çözünürlüklü 5,1 cm (2 inç) TFT renkli ekran
• Mükemmel ses kalitesi için gelișmiș ses testleri ve ayarlamalar
• Ahize hoparlörüyle eller serbest konușun
• Telesekretere 60 dakikaya kadar mesaj kaydedilebilir
• Gizlilik ayarları: arama engelleme, sessiz mod ve filtreleme
• Tek șarjla 18 saate kadar konușma süresi

Çevre dostu ürün
• Düșük radyasyon (ECO ve ECO+ modları) ve güç tüketimi



 Kalibrasyonlu tuș takımı

Kalibrasyonlu tuș takımı, bir numarayı 
tușlarken ya da telefon defterine kiși girerken 
her tuș vurușunu açık olarak hissetmenize 
olanak tanır. Tuș takımı malzemeleri ve yapıları 
hakkında yapılan ayrıntılı çalıșmalar ve kapsamlı 
kullanıcı testleri sonucunda, hassas tușlama için 
tușa basma gücü ile tuș tepkisi arasında doğru 
denge elde edildi.

Rahat ahize

Saf denge ve rahatlık için eğimli ahize

Ahize hoparlörü

Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini 
artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu 
kulağınıza götürmeden konușabilir, karșı tarafı 
dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüșmeyi 
bașkalarının da duymasını istediğinizde ya da 
aynı anda bașka ișler de yapmak istediğinizde 
çok kullanıșlıdır.

Sorunsuz șarj

Güvenilirlik ve kullanım kolaylığı için ahize, 
bağlantı istasyonunun her iki yönünde șarj 
edilebilir.

Doğal malzemeler

Philips M8'in tasarımı, kaliteli bir görünüm ve 
his için titizlikle üretilmiș ve fırçalanmıș gerçek 
döküm kalıp metal içerir.

Gizlilik modları

Evinizin gizliliğine ve huzurlu haline paha 
biçebilir misiniz? Huzur ve sessizliğin keyfini 
çıkarmak için belirlenen "aramaya kapalı" 
sürelerinde zil sesini kapatın. Ek filtreleme 
fonksiyonu telefon defterinde belirlenen tüm 
numaraların arama sırasında sessiz șekilde 
çalmasını sağlayarak sadece "doğru" kișilerin 
size ulașabilmesine imkan tanır. Arama 
engelleme özelliğiyle belirli numaraları, belirli 
basamaklarla bașlayan numaraları (örneğin 
ödemeli hatlar) veya belirli alan kodlarını 
aramayı engelleyerek pahalı telefon faturalarına 
elveda deyin.

Akıllı kablo yönetimi

Akıllı kablo yönetim sistemi kabloları görüș 
alanınızdan akıllı șekilde kaldırır. Akıllı șekilde 
tasarlanan örtülü kablolar ve dahili kablo 
kılavuzu karmașıklığın ortadan kalkmasına ve 
kabloların daha az yer kaplamasına olanak 
sağlar.

Mükemmel ses kalitesi

HQ Ses, orijinali kadar canlı ve doğal bir ses 
kalitesi sağlayan yüksek kalitedeki akustik 
mühendisliğinin ürünüdür. Yüksek kaliteli 
bileșenler, hassas akustik tasarım, gelișmiș 
testler ve yapılan ince ayarlar, üst düzey ses 
sistemleri ve kulaklıklar alanlarındaki onlarca 
yıllık deneyimin yansımasıdır. MySound ile ses 
üretimini dilediğiniz șekilde ayarlayabilirsiniz.

60 dakikaya kadar mesaj

60 dakikaya kadar kayıt süresi sunan 
telesekreterle hiçbir önemli mesajı kaçırmayın.
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Ses
• HQ Ses
• Ses Profili: MySound
• Ahize üzerinde zil sesleri: 10 HQ zil sesi

Görüntü/Ekran
• Ekran boyutu: 5,1 cm/2,0 inç
• Ekran tipi: TFT 16 bit renkli
• Arka ıșık: Evet
• Renkli arka ıșık: Beyaz

Telesekreter
• Kayıt süresi kapasitesi: Maksimum 60 dakika
• Telesekreter mesaj kaydı
• Telesekreter kontrolü: Ahizeden kontrol

Kullanılabilirlik
• Ahizede menü yapısı: Simgeli Menü
• Hoparlör - eller serbest konușun
• Kișiselleștirme: Sessiz mod ve Gece modu
• Arama yasaklama: Telefonla belirli giden aramaların 

yapılmasını engelleyebilirsiniz
• Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
• Șarj seviye göstergesi: 5 çubuklu pil simgesi
• Dahili görüșme - birden çok ahize
• Oda izleme
• Tarih / Saat gösterimi
• Çalar Saat
• Pil șarj göstergesi
• Sinyal gücü göstergesi
• Programlanabilir kısa yol tușları: 1 - 9 tușları
• Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan 

Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, 
Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar

• Tuș takımı kilidi
• Tuș sesi açma/kapama
• Otomatik kapatma
• Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
• Birden çok ahize seçeneği: 4 ahizeye kadar
• Tuș sayısı: 23
• Arka ıșıklı tuș takımı: Beyaz
• Tușlanan rakamı büyütme
• 18 saate kadar konușma süresi

• 250 saate kadar bekleme süresi
• Șarj süresi: 8 saat
• Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
• Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
• Seri: Dıș mekanda <300m; iç mekanda <50m
• Kullanım kolaylığı: Çift Yönlü Eller Serbest

Hafıza Kapasitesi
• VIP Arayan Kimliği
• Telefon Defteri: 250 isim ve numara
• Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 20 giriș
• Arama kaydı: 50 giriș
• Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç
• Pil kapasitesi: 550 mAh
• Pil tipi: AAA NiMH Șarj edilebilir
• Șebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
• Güç Tüketimi: <0,75 W

Güvenlik
• İletim șifreleme: Evet

Ağ Özellikleri
• Uyumlu: GAP
• Șebeke servis menüsü: Sadece operatör sürümü 

için

SAR Değeri
• Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım
• Eco+

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Karton
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Raf yerleșimi tipi: Döșeme
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 31,8 x 9,5 x 8 cm
• Brüt ağırlık: 0,578 kg
• Net ağırlık: 0,442 kg
• Dara ağırlığı: 0,136 kg
• EAN: 87 12581 70072 0
•
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