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Lju
ör dig fritt medan du pratar i telefon
andsfree-telefon med kristallklart ljud
n lätta handsfree-telefonen från Philips kan du bära med dig överallt. Den är det perfekta 

mplementet till alla DECT-telefoner när du behöver kunna prata i telefonen men ha händerna fria. 

det för dina samtal hörs kristallklart och tydligt och pekskärmen är användarvänlig och intuitiv.

Prata längre i telefonen medan du gör annat samtidigt
• Mikrofon och högtalare som är finjusterade för kristallklara handsfree-samtal
• Handsfree-högtalarläge eller hörlurssekretess
• Bär den med klämman, i bärsnodden eller ställ den bredvid dig

Universell kompatibilitet
• Kompatibel med i stort sett alla sladdlösa DECT-telefoner

Komplett utrustad telefon med pekskärmstyrning
• Snabba och smidiga pekskärmskontroller
• Se vem som ringer med nummerpresentatören
• I telefonboken kan du lagra 20 nummer och i samtalsloggen 30 samtal
• Prata längre i telefon, upp till 10 timmars samtalstid
• Mindre laddning med upp till 160 timmars standby-tid

Design som utvecklats med miljön i åtanke
• 60 % mindre strålning när ECO-läget är aktiverat



 Kristallklart handsfree-ljud

Med handsfree-telefonen från Philips får du 
tydligt, kristallklart ljud via högtalaren med 
höga prestanda som har en förseglad akustisk 
kammare. Den är inställd på handsfree-läge 
och ger betydligt renare och högre ljudvolym 
än någon annan mobil eller DECT-telefon som 
du kanske använt tidigare.

Kompatibel med DECT-telefoner

DECT-telefonen med handsfree-funktion från 
Philips är GAP-kompatibel (Generic Access 
Profile), vilket innebär att du enkelt kan 
registrera den med din basstation och ta 
inkommande samtal och ringa utgående samtal.

Intuitiv pekskärm

Det är roligare att ringa än att läsa långa 
användarhandböcker. Därför har handsfree-
telefonen från Philips en tålig pekskärm som du 
kan använda för att ringa, ta emot samtal och 
enkelt hantera dina inställningar.

Klämma, bärsnodd eller bordshållare

Klämma, bärsnodd eller fristående läge: Till 
skillnad från vanliga DECT-telefoner i 
handsfree-läge är handsfree-telefonerna från 
Philips tillräckligt lätta och kompakta för att 
alltid bära med sig. Du kan använda klämman, 
bärsnodden eller ställa den bredvid dig som 
högtalare – se till att ha händer och öron fria 
att göra annat samtidigt som du kan prata 
mycket längre.

Alternativ för hörlurar eller högtalare

För dig som vill kunna ha total sekretess och 
samtidigt dra nytta av alla andra fördelar med 
handsfree-kommunikation, kan du använda 
hörlurar till handsfree-telefonen från Philips. 
Om du känner för att prata privat växlar du 
bara över från högtalarläge genom att koppla in 
hörlurarna i standarduttaget på 3,5 mm och 
fortsätta samtalet i handsfree-läget.

10 timmars samtalstid

Maximal samtalstid: Med upp till 10 timmars 
samtalstid behöver du aldrig mer lägga på för 

tidigt. Och dessutom är batteritiden längre 
vilket innebär att telefonen inte behöver laddas 
lika ofta.

Se vem som ringer - 
nummerpresentatör

Se vem som ringer med nummerpresentatören

Lagra 20 nummer, logga 30 samtal

I telefonboken kan du lagra 20 nummer och i 
samtalsloggen 30 samtal

ECO mode (ekoläge)

60 % mindre strålning när ECO-läget är 
aktiverat
MT3120T/05

Funktioner
Handsfree-tillbehör för sladdlösa telefoner
Universell kompatibilitet  



Publiceringsdatum  
2012-08-28

Version: 4.4.2

12 NC: 8670 000 86583
EAN: 87 12581 63256 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Ljud
• Högtalartelefon
• Volymkontroll och handenhet
• HQ-Sound
• Ringsignaler för handenhet: Polyfona
• Ringsignaler och handenhet: 5 polyfona ringsignaler

Bild/visning
• Pekkänslig skärm: Pekskärm
• Skärmens storlek: 1,8 tum
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Skärmtyp: FSTN
• Huvudskärmsupplösning: 64 x 102 bildpunkt

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Uppringnings-ID, 

Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal, 
Samtalstid

• Lås för knappsats
• Signalstyrkeindikering
• Knappljud på/av
• Indikator för låg batterinivå
• Larm: Väckarklocka
• Hörlursuttag
• Sortiment: Inomhus: Upp till 50 m Utomhus: Upp 

till 300 m
• Datum- och tidvisning
• Anpassning: Tyst läge
• Sladdlängd: 1,8 m
• OSD-språk (On-screen Display): Engelska

Nätverksfunktioner
• Kompatibel: GAP

Minneskapacitet
• Poster i samtalslogg: 30
• Telefonbok: 20

Tillbehör
• Laddare: Laddare med energibesparing (EU 3-stifts)
• Snabbstartguide
• Bärsnodd: Justerbar

Effekt
• Standby-tid: upp till 160 timmar
• Samtalstid: upp till 10 tim
• Batterityp: Li-Po, 9 gram
• Nätström: 100–240 V~50–60 Hz

Miljödesign
• Ekoläge

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

114 x 105 x 102,5 mm
• Vikt inkl. förpackning: 0,205 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

11,4 x 10,5 x 10,25 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

4,5 x 4,1 x 4,0 tum
• Bruttovikt: 0,205 kg
• Bruttovikt: 0,452 lb
• Nettovikt: 0,265 lb
• Nettovikt: 0,12 kg
• Taravikt: 0,187 lb
• Taravikt: 0,085 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• EAN: 87 12581 63256 4
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