
 

 

Philips
Acessório mãos livres para 
telefones sem fios

Compatibilidade universal
Visor de 1,8"/retroiluminação 
branca
Alta voz
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ovimente-se livremente durante as chamadas

erminal mãos livres do telefone com som cristalino
terminal mãos livres do telefone Philips MT3120T/12 leve e portátil é o companheiro ideal para 
alquer telefone DECT, para efectuar e receber chamadas quando as suas mãos estão ocupadas. 
sfrute de chamadas num som alto e cristalino e com a simplicidade do ecrã táctil intuitivo.

Faça chamadas mais demoradas enquanto executa outras tarefas
• Microfone e altifalante sintonizados para chamadas em mãos livres cristalinas
• Modo de alta-voz em mãos livres ou a privacidade dos auscultadores
• Utilize-o preso pelo clipe, por uma correia ou pousado na mesa

Compatibilidade universal
• Compatível com quase todos os telefones DECT sem fios

Telefone com todas as funcionalidades e controlos no ecrã táctil
• Controlos rápidos e simples no ecrã táctil
• Veja em está a ligar com o ID do autor da chamada
• A agenda guarda 20 números e o registo de chamadas guarda 30 chamadas
• Tenha conversas mais longas, até 10 horas de tempo de conversação
• Menos carregamentos com até 160 horas em modo de espera

Design a pensar no meio ambiente
• Redução da radiação em 60% quando o modo ECO está activado



 Som cristalino em mãos livres

O terminal mãos livres do telefone da Philips 
fornece um som alto e cristalino, através do 
seu altifalante de alto desempenho com uma 
câmara acústica isolada. Sintonizado para o 
modo mãos livres, este fornece um som mais 
nítido e mais elevado do que qualquer 
telemóvel ou telefone DECT que tenha 
utilizado.

Compatível com telefones DECT

O terminal mãos livres do telefone DECT da 
Philips é compatível com GAP (Generic Access 
Profile), o que significa que pode simplesmente 
registá-lo na sua base do telefone para receber 
e efectuar chamadas.

Ecrã táctil intuitivo

Fazer chamadas é mais agradável do que ler 
manuais do utilizador extensos. É por este 

motivo que o terminal mãos livres do telefone 
da Philips está equipado com um ecrã táctil 
resistente e sensível ao toque para marcar 
números, atender chamadas e gerir facilmente 
as suas definições.

Clipe, correia ou sobre a mesa

Modo de clipe, de correia ou posicionamento 
livre: Ao contrário dos telefones DECT 
tradicionais, no modo mãos livres, o terminal 
mãos livres do telefone da Philips é 
suficientemente leve e compacto para ser o 
seu companheiro constante. Pode utilizá-lo 
com o clipe, numa correia ou pode pousá-lo ao 
seu lado como altifalante - libertando as suas 
mãos e orelhas para outras tarefas e 
permitindo-lhe falar por muito mais tempo.

Opção de auscultadores ou alta-voz

Pode utilizar os auscultadores com o terminal 
mãos livres do telefone da Philips para 
assegurar uma privacidade total, enquanto 
conserva as vantagens da verdadeira 
comunicação em mãos livres. Sempre que 
preferir manter a conversa privada, pode sair 
facilmente do modo de alta-voz ligando os seus 
auscultadores à tomada de 3,5 mm padrão e 

pode continuar a desfrutar da comodidade da 
comunicação em mãos livres.

10 horas de tempo de conversação

Tempo máximo de conversação: com até 10 
horas de tempo de conversação, não voltará a 
precisar de apressar as suas chamadas; para 
além disso, a duração da bateria extremamente 
melhorada significa que não precisará de 
recarregar o seu telefone com tanta 
frequência.

Veja quem liga - ID do autor da chamada

Veja em está a ligar com o ID do autor da 
chamada

Memória de 20 núm., registo de 30 
cham.

A agenda guarda 20 números e o registo de 
chamadas guarda 30 chamadas
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Som
• Alta voz
• Controlo do volume no telefone
• HQ-Sound
• Toques no telefone: 5 toques polifónicos
• Toques do auscultador: Polifónicos

Imagem/visualização
• Ecrã sensível ao tacto: Ecrã táctil
• Tamanho do visor: 4,6 cm (1,8")
• Cor da retroiluminação: Branco
• Tipo de visor: FSTN
• Resolução do Ecrã Principal: 64x102 pixel

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Identificação do autor da 

chamada*, Microfone sem som, Chamadas não 
atendidas, Chamadas recebidas, Duração da 
Chamada

• Bloqueio do teclado numérico
• Indicação da força do sinal
• Ligar/desligar o tom das teclas
• Indicação de bateria fraca
• Alarmes: Despertador
• Tomada dos auscultadores
• Alcance: No interior: até 50 m No exterior: até 

300 m
• Apresentação da data / hora
• Personalização: Modo silencioso
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
• Idiomas apresentados no ecrã: Holandês, 

Português, Francês, Alemão, Português, Espanhol, 
Dinamarquês, Finlandês, Grego, Italiano, 
Norueguês, Sueco, Turco

Funcionalidades de Rede
• Compatível: GAP

Capacidade de Memória
• Entradas do registo de chamadas: 30
• Lista de contactos: 20

Acessórios
• Carregador: Carregador comutado economizador 

(UE, 2 pinos)
• Manual de início rápido
• Correia: Ajustável

Alimentação
• Tempo em espera: até 160 h
• Tempo conv.: até 10 h
• Tipo de bateria: Li-Po, 9 gramas
• Alimentação eléctrica: 100-240 V~50-60 Hz

Design ecológico
• Modo Eco

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

114 x 105 x 102,5 mm
• Peso incl. embalagem: 0,205 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

11,4 x 10,5 x 10,25 cm
• EAN: 87 12581 63257 1
• Peso bruto: 0,205 kg
• Peso líquido: 0,12 kg
• Tara: 0,085 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
•
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