
 

 

Philips
Snoerloze design-telefoon

Antwoordapparaat met 60 min. 

opnametijd

2,0 inch display, witte verlichting
Luidsprekertelefoon met handset

M8881WW
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en nieuwe definitie 
an de huistelefoon

de Philips M8 draadloze telefoon komen onberispelijk vakmanschap en iconische stijl samen. 
dens het geavanceerde productieproces zijn hoogwaardige materialen getransformeerd tot een 
ar kunstwerk. Deze nieuwe klasse van designerhuistelefoons is een lust voor het oog.

Verfijnd ontwerp met hoogwaardige constructie
• Unieke en echte houten afwerking met natuurlijke kleur en structuur
• Sensueel gebogen handset voor puur evenwicht en comfort
• Gekalibreerde, naadloos geïntegreerde toetsen voor nauwkeurig kiezen
• Kies hoe u de handset wilt opladen
• Slim, mooi vormgegeven kabelbeheersysteem

Optimale telefoongesprekken
• TFT-kleurenscherm van 5,1 cm (2") met hoge resolutie
• Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit
• Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen
• Maximaal 60 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
• Privacyinstellingen: nummerblokkering, stiltemodus met filter
• Tot wel 18 uur spreektijd met één keer opladen

Milieuvriendelijk product
• Weinig straling (modi ECO en ECO+) en een laag energieverbruik



 Milieuvriendelijk model met ECO+

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.

Unieke, echt houten afwerking

Unieke en echte houten afwerking met 
natuurlijke kleur en structuur

Gekalibreerd toetsenblok

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

Comfortabele handset
Sensueel gebogen handset voor puur 
evenwicht en comfort

Luidsprekertelefoon met handset

De handsfree modus maakt gebruik van een 
ingebouwde luidspreker om de stem van de 
beller te versterken, zodat u tijdens een 
gesprek kunt praten en luisteren zonder de 
telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral 
nuttig als u het gesprek met meerdere mensen 
wilt volgen of als u tijdens het gesprek 
aantekeningen wilt maken.

Probleemloos opladen

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

Privacymodi

Hecht u thuis veel waarde aan uw privacy en 
rust? Schakel de beltonen op specifieke tijden 

eenvoudig uit en geniet van de rust en stilte. 
Door een extra filterfunctie is de beltoon van 
geselecteerde nummers uit het telefoonboek 
nog wel ingeschakeld, zodat alleen de 'juiste' 
mensen u kunnen bereiken. Dankzij de 
nummerblokkering kunt u hoge 
telefoonrekeningen voorkomen door bellen 
naar specifieke nummers (bijvoorbeeld 0900-
nummers) of kengetallen te blokkeren.

Slim kabelbeheer

Het slimme kabelbeheersysteem verbergt de 
draden uit het zicht. De slim ontworpen 
contactdozen en een interne kabelgeleider 
houden alles netjes opgeborgen.

Maximaal 60 minuten voor berichten

Met maximaal 60 minuten opnametijd op uw 
antwoordapparaat mist u nooit meer een 
belangrijk bericht.
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Kenmerken
Snoerloze design-telefoon
Antwoordapparaat met 60 min. opnametijd 2,0 inch display, witte verlichting, Luidsprekertelefoon met 
handset



Publicatiedatum  
2015-09-02

Versie: 5.1.5

12 NC: 8670 001 13601
EAN: 08 71258 17172 16

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Geluid
• HQ-Sound
• Geluidssysteem: MySound
• Ringtones op handset: 10 HQ-beltonen

Beeld/scherm
• Schermgrootte: 5,1 cm (2,0")
• Schermtype: TFT, 16-bits, kleur
• Achtergrondverlichting: ja
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit

Antwoordapparaat
• Capaciteit opnametijd: Maximaal 60 minuten
• Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
• Bediening van antwoordapparaat: Bediening vanaf 

handset

Comfort
• Menustructuur in de handset: Pictogrammenmenu
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten
• Personalisering: Stille modus en nachtmodus
• Oproepen blokkeren: Beperk specifieke uitgaande 

gesprekken op de telefoon
• Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
• Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram 

met 5 balkjes
• Intercom - meerdere handsets
• Kamerbewaking
• Datum-/tijdsaanduiding
• Wekker
• Indicator voor batterij opladen
• Signaalsterkte-indicator
• Programmeerbare sneltoetsen: Toetsen 1 t/m 9
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, 

Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, 
Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken

• Blokkering van toetsenpaneel
• Toetsgeluid in-/uitschakelen
• Automatisch ophangen
• Meerdere basisstations mogelijk: 1
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Tot 4 

handsets
• Aantal toetsen: 23
• Verlicht toetsenpaneel: Wit
• Kiescijfer vergroten

• Tot 18 uur spreektijd
• Tot 250 uur stand-bytijd
• Oplaadtijd: 8 uur
• Snoerlengte: 1,8 m
• Netsnoerlengte: 1,8 m
• Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
• Gebruiksgemak: Full-duplex handsfree bellen

Geheugencapaciteit
• VIP-nummerherkenning
• Telefoonboek: 250 namen en nummers
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 20 vermeldingen
• Gegevens in gesprekkenlog: 50 vermeldingen
• Telefoonboek opslaan in basis

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 550 mAh
• Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
• Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Energieverbruik: <0,75 W

Beveiliging
• Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties
• Compatibel: GAP
• Netwerkservicemenu: Alleen beschikbaar voor 

providerversie

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

Ecologisch ontwerp
• ECO+

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 71721 6
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

31,8 x 9,5 x 8,0 cm
• Brutogewicht: 0,775 kg
• Nettogewicht: 0,628 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,147 kg
• Type schap: Leggen
•
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Specificaties
Snoerloze design-telefoon
Antwoordapparaat met 60 min. opnametijd 2,0 inch display, witte verlichting, Luidsprekertelefoon met 
handset
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