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 lichte, draagbare handsfree telefoon van Philips is de perfecte metgezel voor elke DECT-telefoon 

 te bellen en gebeld te worden wanneer u uw handen vol hebt. Geniet van telefoongesprekken met 

chtig, kristalhelder geluid en de eenvoud van het intuïtieve touchscreen.

Langer bellen terwijl u gewoon doet wat u wilt
• Kristalheldere handsfree gesprekken via microfoon of luidspreker
• Handsfree luidsprekermodus of privacy met de hoofdtelefoon
• Draag hem aan de clip, het koordje of zet hem naast u neer

Universeel compatibel
• Compatibel met vrijwel elke draadloze DECT-telefoon

Telefoon met alle functies en aanraakbediening
• Snelle, eenvoudige aanraakbediening
• Altijd weten door wie u wordt gebeld dankzij nummerherkenning
• Telefoonboek voor 20 nummers en registratie voor 30 oproepen
• Langere gesprekken dankzij een gesprekstijd tot 10 uur
• Minder vaak opladen dankzij een stand-bytijd tot 160 uur

Milieubewust ontworpen
• 60% minder straling wanneer ECO-modus is geactiveerd



 Glashelder handsfree geluid

De handsfree telefoon van Philips levert 
duidelijk en kraakhelder geluid via een 
hoogwaardige luidspreker met een afgesloten 
akoestische kamer. In de handsfreemodus 
levert de telefoon een veel scherper en 
duidelijker geluid dan andere mobiele of 
DECT-telefoons.

Compatibel met DECT-telefoons

De draadloze DECT-telefoon van Philips is 
compatibel met GAP (Generic Access Profile). 
U kunt de telefoon dus gemakkelijk in het 
basisstation plaatsen en bellen en gebeld 
worden.

Intuïtief touchscreen

Bellen is leuker dan lange 
gebruikershandleidingen lezen. Daarom 
beschikt de draadloze telefoon van Philips over 
een degelijk aanraakscherm waarmee u kunt 
bellen, gebeld kunt worden en gemakkelijk uw 
instellingen kunt beheren.

Clip, koordje of staand

Clip, koordje of staand: in tegenstelling tot 
traditionele DECT-telefoons is de draadloze 
telefoon van Philips zeer licht en compact. U 
kunt hem daarom constant bij u hebben. U 
kunt hem aan de clip of het koordje dragen of 
plaats hem naast u als luidspreker. Zo hebt u 
uw handen en oren vrij en kunt u een stuk 
langer praten.

Hoofdtelefoon- of luidsprekeropties

U kunt de draadloze telefoon van Philips ook 
combineren met een hoofdtelefoon. Zo hebt u 
privacy, maar geniet u toch van de voordelen 
van handsfree bellen. Wilt u uw gesprek privé 
houden? Schakel dan van de luidspreker naar 
uw hoofdtelefoon door uw hoofdtelefoon aan 
te sluiten op de 3,5mm-standaardaansluiting. U 
blijft handsfree bellen.

10 uur gesprekstijd

Dankzij de maximale gesprekstijd tot 10 uur 
worden uw gesprekken nooit meer 

afgebroken. Ook is de levensduur van de 
batterij sterk verbeterd; u hoeft uw telefoon 
dus niet meer zo vaak op te laden.

Nummerherkenning

Altijd weten door wie u wordt gebeld dankzij 
nummerherkenning

20 nummers, 30 oproepen opslaan

Telefoonboek voor 20 nummers en registratie 
voor 30 oproepen

ECO-modus

60% minder straling wanneer ECO-modus is 
geactiveerd
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Geluid
• Luidsprekertelefoon
• Volumeregeling op handset
• HQ-Sound
• Ringtones handset: Polyfoon
• Ringtones op handset: 5 polyfone ringtones

Beeld/scherm
• Aanraakgevoelig scherm: Touchscreen
• Schermgrootte: 4,6 cm (1,8")
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Type display: FSTN
• Resolutie van het hoofdscherm: 64 x 102 pixel

Gemak
• Gespreksbeheer: Nummerherkenning, Mute-

functie microfoon, Gemiste gesprekken, 
Ontvangen gesprekken, Gespreksduur

• Blokkering van toetsenpaneel
• Signaalsterkte-indicator
• Toetsgeluid in-/uitschakelen
• Batterij bijna leeg-indicatie
• Alarmfuncties: Wekker
• Hoofdtelefoonaansluiting
• Bereik: Binnen: maximaal 50 m Buiten: maximaal 

300 m
• Datum-/tijdsaanduiding
• Personalisering: Stille modus
• Snoerlengte: 1,8 m
• Taalversies in beeldschermmenu: Engels

Netwerkfuncties
• Compatibel: GAP

Geheugencapaciteit
• Gegevens in gesprekkenlog: 30
• Telefoonboek: 20

Accessoires
• Oplader: Energiezuinige schakelende oplader (VK 

3-pin)
• Snelstartgids
• Koordje: Instelbaar

Power
• Stand-bytijd: Maximaal 60 uur
• Spreektijd: Maximaal 10 uur
• Batterijtype: Li-Po, 9 gram
• Netstroom: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

Ecologisch ontwerp
• Eco-modus

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

114 x 105 x 102,5 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 0,205 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

11,4 x 10,5 x 10.25 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

4,5 x 4,1 x 4,0 inch
• Brutogewicht: 0,205 kg
• Brutogewicht: 0,452 lb
• Nettogewicht: 0,265 lb
• Nettogewicht: 0,12 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,187 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,085 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• EAN: 87 12581 63256 4
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