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woboda poruszania się podczas rozmowy

elefon głośnomówiący z krystalicznie czystym dźwiękiem
kki i przenośny telefon głośnomówiący firmy Philips to doskonałe dopełnienie każdego telefonu 
CT. Umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń podczas wykonywania innych czynności. 
sz się głośnym, krystalicznie czystym dźwiękiem i prostotą intuicyjnego ekranu dotykowego.

Rozmawiaj dłużej, robiąc to, na co masz ochotę
• Mikrofon i głośnik zapewniające czysty dźwięk w trybie głośnomówiącym
• Tryb głośnomówiący lub poufna rozmowa przez słuchawki
• Możliwość przypięcia, zawieszenia lub położenia obok siebie

Zgodność ze wszystkimi urządzeniami
• Zgodność z prawie wszystkimi bezprzewodowymi telefonami DECT

W pełni wyposażony telefon z przyciskami dotykowymi
• Szybka i prosta obsługa przez ekran dotykowy
• Funkcja identyfikacji numeru pozwalająca sprawdzić, kto dzwoni
• Książka telefoniczna z pamięcią 20 wpisów i rejestr 30 połączeń
• Można rozmawiać dłużej — nawet do 8 godzin
• Do 140 godz. pracy w trybie gotowości

Ekologiczna konstrukcja
• Promieniowanie mniejsze o 60% po włączeniu trybu ECO



 Czysty dźwięk w trybie 
głośnomówiącym

Ten telefon bezprzewodowy firmy Philips 
emituje głośny, krystalicznie czysty dźwięk 
przez wysokiej jakości głośnik ze szczelną 
komorą akustyczną. Jest przystosowany do 
trybu głośnomówiącego i zapewnia dźwięk 
czystszy oraz głośniejszy niż jakikolwiek inny 
telefon komórkowy lub DECT, który znasz.

Zgodność z telefonami DECT

Telefon głośnomówiący DECT firmy Philips 
jest zgodny z GAP (Generic Access Profile), co 
oznacza, że wystarczy go zarejestrować w 
stacji bazowej, aby móc odbierać i wykonywać 
połączenia.

Intuicyjny ekran dotykowy

Prowadzenie rozmów jest przyjemniejsze niż 
czytanie długich instrukcji obsługi. Właśnie z 

tego powodu telefon głośnomówiący firmy 
Philips jest wyposażony w odporny ekran 
dotykowy służący do wybierania numerów, 
odbierania połączeń i łatwego zarządzania 
ustawieniami.

Zaczep, smycz lub zwykłe użycie

Zaczep, smycz lub tryb wolnostojący — w 
przeciwieństwie do tradycyjnych telefonów 
DECT telefon głośnomówiący firmy Philips jest 
wystarczająco lekki i mały, aby być twoim 
nieodłącznym kompanem. Można go nosić na 
zaczepie, na smyczy lub położyć obok siebie, 
aby służył jako głośnik. Dzięki temu nie trzeba 
angażować rąk i uszu, a także można 
rozmawiać znacznie dłużej.

Rozmowa przez słuchawki lub głośnik

Do telefonu głośnomówiącego firmy Philips 
można podłączyć słuchawki, aby zapewnić 
sobie całkowitą prywatność, a jednocześnie 
zachować korzyści związane z rozmową bez 
użycia rąk. Aby rozmowa była prywatna, 
wystarczy w telefonie wyłączyć tryb głośnika, 
podłączając słuchawki do standardowego 
gniazda typu jack 3,5 mm. Dzięki temu można 
nadal wygodnie rozmawiać, nie angażując rąk.

Identyfikacja numeru osoby dzwoniącej

Funkcja identyfikacji numeru pozwalająca 
sprawdzić, kto dzwoni

Zapisywanie 20 numerów i 30 połączeń

Książka telefoniczna z pamięcią 20 wpisów i 
rejestr 30 połączeń

Tryb ECO

Promieniowanie mniejsze o 60% po włączeniu 
trybu ECO
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Dźwięk
• Telefon głośnomówiący
• Sterowanie głośnością w słuchawce
• Dźwięk HQ
• Dzwonki słuchawki: Polifoniczne
• Dzwonki w słuchawce: 5 dzwonków polifonicznych

Obraz/wyświetlacz
• Ekran dotykowy: Ekran dotykowy
• Rozmiar wyświetlacza: 4,6 cm (1,8")
• Kolor podświetlenia: Biały
• Typ wyświetlacza: FSTN
• Rozdzielczość wyświetlacza: 64 x 102 pikseli

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Identyfikacja numeru*, 

Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, 
Połączenia odebrane, Czas połączeń

• Blokada klawiatury
• Wskaźnik siły sygnału
• Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 

akumulatora
• Budzenie: Budzik
• Gniazdo słuchawek
• Zasięg: W pomieszczeniach: do 50 m; na zewnątrz: 

do 300 m
• Wyświetlanie daty/godziny
• Personalizacja: Tryb ciszy
• Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
• Języki menu ekranowego (OSD): angielski, rosyjski, 

bułgarski, chorwacki, czeski, estoński, węgierski, 
łotewski, litewski, polski, rumuński, serbski, 
słowacki, słoweński, ukraiński

Funkcje sieciowe
• Kompatybilna: GAP

Pojemność pamięci
• Pozycje rejestru połączeń: 30
• Książka telefoniczna: 20

Akcesoria
• Ładowarka: Energooszczędna ładowarka 

impulsowa (wtyczka europejska z dwoma bolcami)
• Skrócona instrukcja obsługi
• Smycz: Regulowana

Moc
• Czas gotowości: do 160 godz.
• Czas rozmów: do 8 godz.
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy, 

9 g
• Zasilanie sieciowe: 100–240 V~50–60 Hz

Ekologiczna konstrukcja
• Tryb Eco

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

114 x 105 x 102,5 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 0,205 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

11,4 x 10,5 x 10,25 cm
• Waga brutto: 0,205 kg
• Waga netto: 0,12 kg
• EAN: 87 12581 63258 8
• Ciężar opakowania: 0,085 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
•
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