
 

 

Philips
Příslušenství handsfree pro 
bezdrátové telefony

Univerzální kompatibilita
1,8" displej / bílé podsvícení
Hlasitý telefon
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andsfree telefon s křišťálově čistým zvukem
hký a přenosný handsfree telefon Philips je ideálním společníkem pro jakýkoli telefon 
CT. Můžete volat a přijímat hovory, i když máte plné ruce práce. Užívejte si hlasitý a 

šťálově čistý zvuk během hovoru a jednoduchost intuitivní dotykové obrazovky.

Užívejte si delší hovory a dělejte při nich to, co vás baví
• Mikrofon a reproduktor vyladěny pro křišťálově čisté hovory handsfree
• Režim handsfree s reproduktorem nebo v soukromí sluchátek
• Můžete jej nosit na sponě, na šňůrce nebo si jej položit vedle sebe

Univerzální kompatibilita
• Kompatibilní prakticky se všemi bezdrátovými telefony DECT

Telefon se spousty funkcemi a ovládáním pomocí dotykové obrazovky
• Rychlé a snadné ovládání pomocí dotykové obrazovky
• Díky identifikaci volajícího uvidíte, kdo volá
• Do telefonního seznamu uložíte 20 čísel a protokol obsahuje 30 hovorů
• Užívejte si dlouhé telefonáty díky až 8 hodinám hovoru
• Až 140 hodin v pohotovostním režimu

Ekologický design
• Při aktivaci režimu ECO se vyzařování snižuje až o 60 %



 Křišťálově čistý zvuk handsfree

Tento bezdrátový telefon Philips nabízí hlasitý, 
křišťálově čistý zvuk prostřednictvím vysoce 
výkonného reproduktoru s utěsněnou 
akustickou komorou. V režimu handsfree 
poskytuje mnohem jasnější, hlasitější zvuk než 
jakýkoli mobilní nebo DECT telefon, na který 
jste zvyklí.

Kompatibilní s telefony DECT

Bezdrátový telefon DECT Philips je 
kompatibilní s protokolem GAP (Generic 
Access Profile). Můžete jej tedy prostě 
zaregistrovat na své základní stanici, abyste 
přes ni mohli telefonovat.

Intuitivní dotyková obrazovka

Telefonování je příjemnější než studování 
dlouhých uživatelských příruček. Pro je 

bezdrátový telefon Philips vybaven odolnou 
dotykovou obrazovkou pro příjem hovorů a 
snadné nastavování.

Na sponě, na šňůrce nebo na stole

Spona, šňůrka nebo volně stojící: Na rozdíl od 
tradičních telefonů DECT v režimu handsfree 
je handsfree telefon Philips dostatečně lehký a 
kompaktní, abyste jej mohli mít neustále při 
sobě. Můžete jej nosit na sponě, na šňůrce 
nebo jej položit vedle sebe jako hlasitý telefon. 
Ruce a uši budete mít volné, abyste mohli 
mnohem déle dělat jiné věci a přitom 
telefonovat.

Možnost sluchátek nebo reproduktoru

Handsfree telefon Philips můžete používat se 
sluchátky, abyste měli naprosté soukromí a 
přitom si zachovali výhody komunikace 
s volnýma rukama. Kdykoli chcete telefonovat 
v soukromí, stačí přepnout z režimu 
reproduktoru připojením sluchátek do 
standardního konektoru 3,5 mm a můžete si 
dále užívat pohodlí telefonování s volnýma 
rukama.

Uvidíte, kdo volá – identifikace volajícího

Díky identifikaci volajícího uvidíte, kdo volá

Uložení 20 čísel, protokol se 30 hovory

Do telefonního seznamu uložíte 20 čísel a 
protokol obsahuje 30 hovorů

režim ECO

Při aktivaci režimu ECO se vyzařování snižuje 
až o 60 %
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Zvuk
• Hlasitý telefon: Ano
• Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
• Velmi kvalitní zvuk: Ano
• Zvonění přístroje: Polyfonní
• Vyzvánění na sluchátku: 5 polyfonních vyzvánění

Obraz/displej
• Dotykový displej: Dotyková obrazovka
• Velikost displeje: 4,6 cm (1,8")
• Barva podsvětlení: Bílá
• Typ displeje: FSTN: Ano
• Rozlišení hlavního displeje: 64 x 102 pixel

Pohodlí
• Správa hovorů: Identifikace volajícího*, Ztlumení 

mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, 
Doba hovoru

• Zámek klávesnice: Ano
• Indikace úrovně signálu: Ano
• Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
• Indikace vybité baterie: Ano
• Budíky: Budík
• Konektor sluchátek: Ano
• Dosah: Uvnitř: až 50 m Venku: až 300 m
• Zobrazení data / času: Ano
• Přizpůsobení: Tichý režim
• Délka napájecího kabelu: 1,8 m
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Španělština, 

Ruština, Bulharština, Chorvatština, Čeština, 
Estonština, Maďarština, Lotyština, Litevština, 
Polština, Rumunština, Srbština, Slovenština, 
Slovinština, Ukrajinština

Funkce sítě
• Kompatibilní: norma GAP

Kapacita paměti
• Položky záznamu hovorů: 30
• Telefonní seznam: 20

Příslušenství
• Nabíječka: Energeticky úsporná nabíječka (EU 2 

kolíky)
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Šňůrka: Nastavitelná

Spotřeba
• Doba v pohotovostním režimu: až 160 h
• Doba hovoru: až 8 h
• Typ baterie: Li-Po, 9 gramů
• Napájení ze sítě: 100–240 V~; 50–60 Hz

Provedení šetrné k životnímu prostředí
• Režim Eco: Ano

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 

114 x 105 x 102 5 mm
• Hmotnost včetně balení: 0,205 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 

11,4 x 10,5 x 10,25 cm
• Hrubá hmotnost: 0,205 kg
• Čistá hmotnost: 0,12 kg
• EAN: 87 12581 63258 8
• Hmotnost obalu: 0,085 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
•
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