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z nélkül használható telefon kristálytiszta hangzással

könnyű és hordozható, kéz nélkül használható Philips telefon ideálisan társítható bármilyen DECT 

efonnal hívások kezdeményezéséhez és fogadásához, amikor épp nem szabad a keze. Élvezze a 

ások nagy hangerejét, kristálytiszta hangminőségét, és az intuitív érintőképernyő egyszerűségét.

Hosszabb hívások, miközben a kezét másra használhatja
• Kristálytiszta, kihangosítható hívásokra hangolt mikrofon és hangszóró
• Kihangosított hangszóró mód vagy bizalmas fejhallgatós mód
• Felcsíptethető, tartózsinóron hordható vagy lerakható a közelben

Univerzális kompatibilitás
• Gyakorlatilag minden vezeték nélküli DECT telefonnal kompatibilis

Teljes értékű telefon érintőképernyős vezérléssel
• Gyors és egyszerű érintőképernyős vezérlés
• A hívóazonosító segítségével láthatja, hogy ki hívja
• A telefonkönyv 20 telefonszámot tárol, és a hívásnapló 30 hívást tud nyomon követni
• Hosszabb, akár 8 óráig tartó beszélgetéseket is folytathat
• Akár 140 órányi készenléti idő

Környezettudatos kivitel
• A sugárzás 60%-kal csökken az ECO mód aktiválása esetén



 Kristálytiszta, kihangosítható hang

A kéz nélkül használható Philips telefon a nagy 
teljesítményű hangszóró és a zárt akusztikai 
kamra révén nagy hangerejű, kristálytiszta 
hangot biztosít. A kihangosítható módra 
hangolva sokkal élesebb és nagyobb hangerőt 
nyújt, mint eddig bármilyen más mobil vagy 
DECT telefon.

Kompatibilis a DECT telefonokkal

A kéz nélkül használható Philips DECT telefon 
GAP (Generic Access Profile - általános 
elérésű profil) kompatibilis, vagyis egyszerűen 
regisztrálhatja a bázisállomását a bejövő 
hívások fogadására, és a kimenő hívások 
kezdeményezésére.

Intuitív érintőképernyő

A telefonálás élvezetesebb, mint a hosszú 
felhasználói útmutatók olvasása. Éppen ezért a 

kéz nélkül használható Philips telefon ellenálló, 
érintésérzékeny képernyővel van felszerelve a 
tárcsázáshoz, a hívások kezdeményezéséhez, 
és a beállítások könnyű kezeléséhez.

Csíptető, tartózsinór vagy asztali állvány

Felcsíptethető, tartózsinóros vagy szabadon 
álló mód: a hagyományos DECT telefonoktól 
eltérően, a kéz nélkül használható Philips 
telefon kihangosított módban könnyű és 
kompakt kivitele révén ideális állandó társnak 
bizonyul. Hordható felcsíptetve, tartózsinóron 
vagy lerakható a közelben hangszóróként, 
szabadon hagyva a használója kezét és fülét, aki 
így mást is csinálhat telefonálás közben, és 
tovább beszélhet.

Fejhallgató- és hangszóró-beállítások

A kéz nélkül használható Philips telefonhoz 
használhat fejhallgatót a tökéletes adatvédelem 
biztosítása érdekében, ugyanakkor élvezheti a 
valódi kézhasználat nélküli kommunikáció 
előnyeit. Ha bármikor szeretne bizalmas 
beszélgetést folytatni, a fejhallgatót bedugva a 
szabványos 3,5 mm-es csatlakozóba, 
egyszerűen váltson át a hangszóró módból, és 
élvezze tovább a kézhasználat nélküli, 
kényelmes beszélgetést.

Láthatja, ki hívja - hívóazonosító

A hívóazonosító segítségével láthatja, hogy ki 
hívja

20 telefonszám eltárolása, 30 hívás 
naplózása

A telefonkönyv 20 telefonszámot tárol, és a 
hívásnapló 30 hívást tud nyomon követni

ECO mód

A sugárzás 60%-kal csökken az ECO mód 
aktiválása esetén
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Hangzás
• Kihangosítás
• Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
• HQ-Sound
• Kézibeszélő csengői: Többszólamú
• Csengőhangok a kézibeszélőn: 5 többszólamú 

csengőhang

Kép/Kijelző
• Érintésérzékelő képernyő: Érintőképernyő
• Kijelző mérete: 4,6 cm / 1,8"
• Háttérfény színe: fehér
• Kijelzőtípus: FSTN
• Fő kijelző / Felbontás: 64 x 102 pixel

Kényelem
• Híváskezelés: Hívóazonosító*, Mikrofonnémítás, 

Nem fogadott hívások, Fogadott hívások, Hívás 
időpontja

• Billentyűzár
• Jelerősség kijelzése
• Billentyűhang be/ki
• Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
• Ébresztők: Ébresztőóra
• Fejhallgató-csatlakozó
• Hatótávolság: Beltéren: akár 50 m, kültéren: akár 

300 m
• Dátum / idő kijelzése
• Testreszabás: Halk üzemmód
• Hálózati kábel hossza: 1,8 m
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, orosz, 

bolgár, horvát, cseh, észt, magyar, lett, Litván, 
lengyel, román, szerb, szlovák, szlovén, Ukrán

Hálózati jellemzők
• Kompatibilis: GAP

Memória kapacitás
• Hívásnapló bejegyzések: 30
• Telefonkönyv: 20

Tartozékok
• Töltő: Energiatakarékos kikapcsoló töltő (EU 2-

tűs)
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Tartózsinór: szabályozható

Tápellátás
• Készenléti idő: akár 160 óra
• beszélgetési idő: akár 8 óra
• Elemtípus: lítium-ion polimer, 9 gramm
• Hálózati tápellátás: 100-240 V~, 50-60 Hz

Ökodizájn
• Eco mód

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

114 x 105 x 102,5 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 0,205 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

11,4 x 10,5 x 10,25 cm
• Bruttó tömeg: 0,205 kg
• Nettó tömeg: 0,12 kg
• EAN: 87 12581 63258 8
• Táratömeg: 0,085 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
•
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