
 

 

Philips
Telsiz telefonlar için eller 
serbest aksesuarı

Evrensel uyumluluk
1,8 inç ekran/beyaz arka ıșıklı
Hoparlörlü telefon
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elefonda konuşurken rahatça dolaşın
istal netliğinde ses kalitesine sahip eller serbest telefon
r DECT telefon için mükemmel bir yan ürün olan hafif ve taşınabilir Philips MT3120T/12 

er serbest telefon, elinizi kullanamadığınız durumlarda arama yapmanıza ve gelen aramaları 
bul etmenize olanak sağlar. Sesi yüksek ve nettir; dokunmatik ekranı rahatça kullanılır.

Hem ișinizi yapın hem de dilediğiniz kadar konușun
• Kristal netliğinde konușma için ayarlı mikrofon ve hoparlör
• Eller serbest hoparlör modu veya özel konușmalar için kulaklıkla kullanma
• Klipsle tutturun, bileklikle bileğinize takın veya yanınızda bir yere koyun

Evrensel uyumluluk
• Neredeyse tüm DECT telefonlarla uyumlu

Dokunmatik ekran kontrollerine sahip eksiksiz bir telefon
• Hızlı ve kolay kullanılan dokunmatik ekran kontrolleri
• Arayan numarayı gösterme özelliğiyle kimin aradığını görün
• Telefon rehberi 20 numara alır, arama kaydı 30 aramayı kaydeder
• 10 saate kadar konușma süresiyle daha uzun konușun
• 160 saate varan bekleme süresiyle daha az șarj

Çevreye duyarlı tasarım
• ECO modu etkinleștirildiğinde radyasyonda %60 düșüș



 Ses kalitesi yüksek eller serbest ahize

Philips eller serbest telefon, mühürlü akustik 
bölmeye sahip yüksek performanslı 
hoparlörüyle kristal netliğinde yüksek ses çıkıșı 
sunar. Eller serbest modu için ayarlanmıș olan 
telefon, bugüne kadar kullandığınız tüm cep 
telefonlarından ve DECT telefonlardan daha 
yüksek ve net bir sese sahiptir.

DECT telefonlarla uyumlu

Philips eller serbest DECT telefon GAP (Genel 
Erișim Profili) uyumludur; yani arama yapmak 
ve gelen aramaları cevaplamak için tek 
yapmanız gereken, telefonu baz ünitesine 
kaydettirmektir.

Sezgisel dokunmatik ekran

Eller serbest konușma keyfiniz uzun kullanma 
kılavuzları okumakla gölgelenmesin. Philips 
eller serbest telefonun dokunmaya duyarlı, 
sağlam ekranıyla arama yapın, aramalara cevap 
verin ve ayarlarınızı kolayca yönetin.

Klips/bileklikle ve masa üstü kullanım

Klipsle, bileklikle veya ayrı kullanma imkanı: 
Eller serbest modu olan klasik DECT 
telefonlardan farklı olarak, Philips eller serbest 
telefonu hafifliği ve kompaktlığı sayesinde hep 
yanınızda bulundurabilirsiniz. Klips veya 
bileklikle üzerinizde tașıyabilir ya da bir 
hoparlör gibi, size yakın bir yere koyabilirsiniz. 
Böylece bir yandan ișlerinizi yaparken bir 
yandan da dilediğiniz kadar konușabilirsiniz.

Hoparlör ve kulaklık seçenekleri

Philips eller serbest telefonu kulaklıkla 
kullanarak, eller serbest iletișimin kolaylığından 
ödün vermeden özel görüșmelerinizi rahatlıkla 
yapabilirsiniz. Konușmanızın duyulmamasını 
tercih ettiğinizde, kulaklığınızı standart 3,5 mm 
jaka takıp hoparlör modundan çıkın ve 
görüșmenize aynı șekilde devam edin.

10 saat konușma süresi

Maksimum Konușma Süresi: 10 saate varan 
konușma süresiyle konușmalarınızı kısa 

kesmenize gerek kalmaz. Ayrıca, önemli ölçüde 
geliștirilen pil ömrü sayesinde telefonunuzu 
çok sık șarj etmeniz de gerekmez.

Arayan numarayı gösterme

Arayan numarayı gösterme özelliğiyle kimin 
aradığını görün

20 numarayı ve 30 aramayı kaydetme

Telefon rehberi 20 numara alır, arama kaydı 30 
aramayı kaydeder

ECO modu

ECO modu etkinleștirildiğinde radyasyonda 
%60 düșüș
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Ses
• Hoparlörlü telefon
• Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
• HQ Ses
• Ahize üzerinde zil sesleri: 5 polifonik zil sesi
• Ahize zilleri: Polifonik

Görüntü/Ekran
• Dokunmatik ekran: Dokunmatik Ekran
• Ekran boyutu: 4,6 cm / 1,8 inç
• Renkli arka ıșık: Beyaz
• Ekran Tipi: FSTN
• Ana Ekran Çözünürlüğü: 64x102 piksel

Kullanılabilirlik
• Çağrı Yönetimi: Arayan Numarayı Gösterme*, 

Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, 
Gelen Aramalar, Arama Süresi

• Tuș takımı kilidi
• Sinyal gücü göstergesi
• Tuș sesi açma/kapama
• Düșük pil seviyesi göstergesi
• Alarmlar: Çalar Saat
• Kulaklık jakı
• Seri: Kapalı mekanlar: En fazla 50 m Açık mekanlar: 

En fazla 300 m
• Tarih / Saat gösterimi
• Kișiselleștirme: Sessiz Mod
• Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
• Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Felemenkçe, İngilizce, 

Fransızca, Almanca, Portekizce, İspanyolca, Danca, 
Fince, Yunanca, İtalyanca, Norveççe, İsveççe, 
Türkçe

Ağ Özellikleri
• Uyumlu: GAP

Hafıza Kapasitesi
• Arama kaydı: 30
• Telefon Defteri: 20

Aksesuarlar
• Șarj cihazı: Enerji tasarruflu anahtarlayıcı șarj cihazı 

(AB için 2 pinli)
• Hızlı bașlangıç kılavuzu
• Bileklik: Ayarlanabilir

Güç
• Bekleme süresi: en fazla 160 saat
• Konușma süresi: en fazla 10 saat
• Pil tipi: Li-Po, 9 gram
• Șebeke elektriği: 100-240V~50-60Hz

Çevreci Tasarım
• Ekonomik Mod

Boyutlar
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

114 x 105 x 102,5 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,205 kg

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Döșeme
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

11,4 x 10,5 x 10,25 cm
• EAN: 87 12581 63257 1
• Brüt ağırlık: 0,205 kg
• Net ağırlık: 0,12 kg
• Dara ağırlığı: 0,085 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
•
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