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азхождайте се свободно, докато разговаряте

елефон за свободни ръце с кристално чист звук
кият и преносим телефон за свободни ръце Philips е идеалното допълнение на вашия DECT 

лефон, за да можете да извършвате и приемате повиквания, когато ръцете ви са заети. 

двайте се на разговорите със силен, кристално чист звук и на лесната работа с интуитивния 

зорен екран.

Говорете дълго, докато правите други неща
• Микрофон и високоговорител, настроени за кристално чист звук на разговорите със 
свободни ръце

• Режим за свободни ръце с високоговорителя или дискретно използване със слушалки
• Носете го на щипка или лента, или го сложете близо до себе си

Универсална съвместимост
• Съвместим с практически всички безжични DECT телефони

Телефон с всички функции, със сензорно управление
• Бързо и лесно управление от сензорния екран
• Вижте кой ви търси чрез идентификатора на повикващия
• Телефонният указател съхранява 20 номера, а регистърът на повикванията пази 30 
повиквания

• Говорете по-дълго, с до 8 часа време за разговори
• До 140 часа в режим на готовност



 Кристално чист звук за разговори със 
свободни ръце

Телефонът за свободни ръце Philips 
осигурява силен, кристално чист звук, 
благодарение на висококачествения 
високоговорител с херметична акустична 
камера. Настроен за режим на работа със 
свободни ръце, той осигурява много по-
отчетлив и силен звук от всеки друг 
мобилен или DECT телефон, който 
вероятно сте използвали.

Съвместим с DECT телефони

DECT телефонът за свободни ръце Philips е 
съвместим с GAP (широк профил на 
достъп), което означава, че просто можете 
да го регистрирате към вашата базова 
станция, за да приемате и извършвате 
повиквания.

Интуитивен, чувствителен на допир 
екран

Набирането е много по-приятно от 
четенето на дълги ръководства за 

потребителя. Ето защо телефонът за 
свободни ръце Philips се предлага с 
устойчив, чувствителен на допир екран за 
набиране, приемане на повиквания и лесно 
управление на настройките.

На щипка, на лента или поставен на 
масата

На щипка, на лента или поставен на масата: 
за разлика от обикновените DECT телефони 
с режим за свободни ръце, телефонът за 
свободни ръце Philips е достатъчно лек и 
компактен, за да ви придружава навсякъде. 
Можете да го носите на щипка или на лента, 
или да го поставите близо до себе си като 
високоговорител, така че ръцете и ушите ви 
да бъдат свободни за други неща и да 
говорите много по-дълго.

Опция за слушалки или 
високоговорител

Телефонът за свободни ръце Philips може да 
се използва със слушалки, което ви 
гарантира пълна дискретност в допълнение 
към предимствата на истинската 
комуникация със свободни ръце. Когато 
искате да запазите разговора поверителен, 
просто превключете от режима на 
високоговорител към слушалки, като 
включите слушалките в стандартния 3,5 мм 
жак, и продължете да се радвате на 

удобството да разговаряте със свободните 
ръце.

Вижте кой ви търси - идентификатор 
на повикващия

Вижте кой ви търси чрез идентификатора на 
повикващия

Съхранение на 20 номера, 
регистриране на 30 повиквания

Телефонният указател съхранява 20 номера, 
а регистърът на повикванията пази 30 
повиквания

ЕКО режим

60% по-малко излъчване при активиран 
режим ECO.
MT3120T/52

Акценти
Аксесоар за свободни ръце за безжични телефони
Универсална съвместимост 1,8" дисплей/ бяла подсветка, Високоговорител



Дата на издаване  
2015-02-05

Версия: 6.6.2

12 NC: 8670 000 86585
EAN: 87 12581 63258 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com
Звук
• Високоговорител
• Регулиране на силата на звука на слушалката
• HQ-Sound
• Звънци на слушалката: Полифонични
• Тонове на звънене на слушалката: 5 
полифонични мелодии на звънене

Картина/дисплей
• Сензорен екран: Сензорен екран
• Размер на дисплея: 4,6 см / 1,8"
• Цвят на подсветката: Бяло
• Тип на дисплея: FSTN
• Разделителна способност основен дисплей: 64 

x 102 пиксел

Комфорт
• Управление на разговорите: ИД на 
повикващия*, Заглушаване на микрофона, 
Пропуснати повиквания, Получени повиквания, 
Време на разговорите

• Заключване на клавиатурата
• Индикатор за силата на сигнала
• Вкл./изкл. на тона на бутоните
• Индикатор за изтощена батерия
• Аларми: Будилник
• Жак за слушалки
• Обхват: На закрито: до 50 м; на открито: до 300 
м

• Показване на дата и час
• Персонализиране: Тих режим
• Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
• Езици на екранното меню: Испански, Руски, 
Български, Хърватски, Чешки, Естонски, 
Унгарски, Латвийски, Литовски, Полски, 
Румънски, Сръбски, словашки, Словенски, 
украински

Мрежови характеристики
• Съвместим: GAP

Капацитет на паметта
• Записи в регистъра на повикванията: 30
• Тел. книжка: 20

Аксесоари
• Зарядно устройство: Енергоспестяващо 
изключващо се зарядно устройство (ЕС 2 
крачета)

• Ръководство за бърз старт
• Лента: Регулируема

Захранване
• Време на готовност: до 160 часа
• Време за разговор: да 8 часа
• Тип батерия: Литиево-полимерна, 9 грама
• Мрежово захранване: 100-240 V, ~50-60 Hz

Екологичен дизайн
• ECO режим

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

114 x 105 x 102,5 мм
• Тегло вкл. опаковката: 0,205 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

11,4 x 10,5 x 10,25 см
• Бруто тегло: 0,205 кг
• Нето тегло: 0,12 кг
• EAN: 87 12581 63258 8
• Тегло на опаковката: 0,085 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
•
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