
 

 

Philips
Håndfritilbehør for 
trådløse telefoner

Universell kompatibilitet
1,8" display / hvit bakbelysning
Høyttalerfunksjon

MT3120T
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åndfri telefon med krystallklar lyd
n lette og bærbare håndfrie telefonen MT3120T/12 fra Philips er et perfekt tilskudd til 
 DECT-telefon for å foreta og motta anrop når du har hendene fulle. Gled deg over 

taler med høy, krystallklar lyd og en enkel berøringsskjerm.

Ha lengre samtaler mens du gjør det du vil
• Mikrofonen og høyttaleren er justert for krystallklare håndfrisamtaler
• Håndfrimodus med høyttaler eller privatliv med hodetelefoner
• Fest den med klemme eller på et nøkkelbånd, eller plasser den ved siden av deg

Universell kompatibilitet
• Kompatibel med så godt som alle trådløse DECT-telefoner

Telefon med alle funksjoner og berøringsskjermkontroller
• Rask og enkel berøringsskjermkontroll
• Se hvem som ringer med oppringings-ID
• 20 numre kan lagres i telefonboken, og 30 samtaler kan lagres i samtaleloggen
• Ha lengre samtaler med opptil 10 timers taletid
• Mindre lading med opptil 160 timers standby-tid

Miljøbevisst design
• 60 % mindre utsending av stråling når ØKO-modus er aktivert



 Krystallklar håndfrilyd

Den håndfrie telefonen fra Philips gir høy, 
krystallklar lyd gjennom høyytelseshøyttaleren 
med forseglet akustisk kammer. Den er justert 
for håndfrimodus og gir mye renere, høyere 
lyd enn noen mobil- eller DECT-telefon du er 
vant til.

Kompatibel med DECT-telefoner

DECT-håndfritelefonen fra Philips er GAP-
kompatibel (Generic Access Profile), hvilket 
betyr at du enkelt kan registrere den med 
telefonbasen, slik at du kan motta 
innkommende anrop og ringe ut.

Intuitiv berøringsskjerm

Det er morsommere å ringe enn å lese lange 
brukerhåndbøker. Derfor har håndfritelefonen 

fra Philips en solid, berøringssensitiv skjerm for 
oppringing, mottak av samtaler og enkel styring 
av innstillingene.

Klemme, nøkkelbånd eller på bordet

Klemme, nøkkelbånd eller frittstående: I 
motsetning til tradisjonelle DECT-telefoner i 
håndfrimodus er den håndfrie telefonen fra 
Philips lett og kompakt nok til at du kan ha den 
med deg hvor som helst. Du kan feste den med 
en klemme eller på et nøkkelbånd eller 
plassere den ved siden av deg som en 
høyttaler. Dermed står du fritt til å bruke 
hendene og ørene til andre ting, i tillegg til at 
samtalen kan vare lenger.

Alternativer for hodetelefoner og 
høyttaler

Du kan bruke hodetelefoner med 
håndfritelefonen fra Philips for å beskytte 
privatlivet samtidig som at du beholder 
fordelene ved fullstendig håndfri 
kommunikasjon. Når du foretrekker å holde 
samtalen privat, kan du enkelt bytte fra 
høyttalermodus ved å koble hodetelefonene til 

standardkontakten på 3,5 mm og fortsatt nyte 
fordelene ved håndfri bruk.

10 timers taletid

Maksimal taletid: Med opptil 10 timers taletid 
vil du aldri igjen måtte avbryte samtalen før du 
ønsker det. I tillegg gjør betydelig lengre 
batterilevetid at du ikke må lade telefonen så 
ofte.

Se hvem som ringer – oppringings-ID

Se hvem som ringer med oppringings-ID

Lagre 20 numre, registrer 30 samtaler i 
loggen

20 numre kan lagres i telefonboken, og 
30 samtaler kan lagres i samtaleloggen
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Lyd
• Høyttalerfunksjon
• Volumkontroll på håndsett
• HQ-Sound
• Ringetoner på håndsett: 5 polyfoniske ringetoner
• Ringesignaler for håndsett: Polyfoniske

Bilde/skjerm
• Berøringsfølsom skjerm: Berøringsskjerm
• Skjermstørrelse: 4,6 cm / 1,8"
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Skjermtype: FSTN
• Hovedskjermoppløsning: 64 x 102 piksel

Anvendelighet
• Samtalestyring: Oppringings-ID*, 

Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte 
samtaler, Samtaletid

• Nummertastaturlås
• Signalstyrkeindikasjon
• Tastetone av/på
• Indikator for lavt batteri
• Alarmer: Vekkerklokke
• Hodetelefonkontakt
• Rekkevidde: Innendørs: opptil 50 m Utendørs: 

opptil 300 m
• Dato-/klokkeslettvisning
• Personlig tilpasning: Stillemodus
• Lengde på nettledning: 1,8 m
• Visningsspråk på skjermen: Nederlandsk, Norsk, 

Fransk, Tysk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, 
Gresk, Italiensk, Norsk, Svensk, Tyrkisk

Nettverksfunksjoner
• Kompatibel: GAP

Minnekapasitet
• Samtaleloggoppføringer: 30
• Telefonliste: 20

Tilbehør
• Lader: Energibesparende lader med veksling (EU, 

2 pinner)
• Hurtigstart-guide
• Nøkkelbånd: Justerbar

Drift
• Standby-tid: opptil 160 t
• Taletid: opptil 10 t
• Batteritype: Li-Po, 9 gram
• Strømnett: 100–240 V~50–60 Hz

Miljøvennlig design
• Øko-modus

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 

114 x 105 x 102,5 millimeter
• Vekt, inkl. emballasje: 0,205 kg

Mål, emballasje
• Type hylleplassering: Liggende
• Emballasjemål (B x H x D): 11,4 x 10,5 x 10,25 cm
• EAN: 87 12581 63257 1
• Bruttovekt: 0,205 kg
• Nettovekt: 0,12 kg
• Taravekt: 0,085 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
•

MT3120T/12

Spesifikasjoner
Håndfritilbehør for trådløse telefoner
Universell kompatibilitet 1,8" display / hvit bakbelysning, Høyttalerfunksjon

http://www.philips.com

