
 

 

Philips
Accesoriu mâini libere 
pentru telefoane fără fir

Compatibilitate universală
afișaj 1,8", iluminare fundal albă
Difuzor
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eplasaţi-vă liber în timp ce apelaţi
elefon handsfree cu sunet de claritate excepţională
lefonul handsfree Philips uşor şi portabil reprezintă tovarăşul ideal pentru orice telefon 
CT pentru a efectua şi a primi apeluri atunci când aveţi mâinile ocupate. Bucuraţi-vă de 

eluri cu sunet puternic, de claritate excepţională şi de simplitatea ecranului tactil intuitiv.

Efectuaţi apeluri mai lungi făcând orice doriţi
• Microfon și difuzor reglate pentru apeluri handsfree de claritate excepţională
• Modul difuzor handsfree sau confidenţialitatea oferită de căști
• Purtaţi-l prins cu clemă, ca lavalieră sau așezaţi-l lângă dvs.

Compatibilitate universală
• Compatibil cu aproape toate telefoanele fără fir DECT

Telefon cu toate funcţiile cu comenzi tactile
• Comenzi tactile rapide și ușoare
• Vedeţi cine vă apelează cu funcţia ID apelant
• Agenda telefonică stochează 20 de numere, iar registrul de apeluri reţine 30 de apeluri
• Faceţi conversaţiile mai lungi, cu o durată de convorbire de până la 8 ore
• Până la 140 h în standby

Design care ţine cont de mediu
• Reducere a radiaţiilor cu 60% când modul ECO este activat



 Sunet de claritate excepţională 
handsfree

Telefonul handsfree Philips redă sunetul clar, 
puternic prin difuzorul său de înaltă 
performanţă cu o incintă izolată acustic. Reglat 
pentru modul handsfree, acesta redă un sunet 
mult mai clar și mai puternic decât orice 
telefon mobil sau telefon DECT cu care aţi 
putea fi obișnuit.

Compatibil cu telefoanele DECT

Telefonul handsfree DECT Philips este 
compatibil cu GAP (Generic Access Profile), 
ceea ce înseamnă că îl puteţi înregistra cu 
ușurinţă cu baza telefonului dvs. pentru a 
prelua și a efectua apeluri.

Ecran tactil intuitiv

Apelarea este mult mai plăcută decât citirea 
unor lungi manuale de utilizare. De aceea, 

telefonul handsfree Philips este dotat cu un 
ecran tactil sensibil, rezistent, pentru a efectua 
și a prelua apeluri și a gestiona cu ușurinţă 
setările dvs.

Prindere cu clemă, lavalieră sau suport 
pentru masă

Prindere cu clemă, lavalieră sau în mod 
independent: Spre deosebire de telefoanelor 
DECT în modul handsfree, telefonul Philips 
handsfree este suficient de ușor și de compact 
pentru a fi un partener constant. Îl puteţi purta 
prins cu clemă, ca lavalieră sau să îl așezaţi lângă 
dvs. ca difuzor - lăsându-vă mâinile și urechile 
libere pentru a face alte lucruri și permiţându-
vă să vorbiţi mai mult.

Opţiuni căști sau difuzoare

Puteţi utiliza căștile împreună cu telefonul 
handsfree Philips pentru a vă asigura 
confidenţialitatea completă în timp ce 
beneficiaţi de adevărata comunicare handsfree. 
Oricând doriţi să menţineţi conversaţia 
confidenţială, treceţi cu ușurinţă din modul 
difuzor introducându-vă căștile în mufa 
standard de 3,5 mm și continuaţi să vă bucuraţi 
de confortul handsfree.

Vedeţi cine vă apelează - ID apelant

Vedeţi cine vă apelează cu funcţia ID apelant

Stocaţi 20 de numere, păstraţi în jurnal 
30 de apeluri

Agenda telefonică stochează 20 de numere, iar 
registrul de apeluri reţine 30 de apeluri

Mod ECO

Reducere a radiaţiilor cu 60% când modul ECO 
este activat
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Sunet
• Difuzor
• Controlul volumului pe receptor
• HQ-Sound
• Sonerii receptor: Polifonic
• Tonuri de apel pe receptor: 5 tonuri de apel 

polifonice

Imagine/Ecran
• Ecran tactil: Ecran tactil
• Dimensiune ecran: 4,6 cm / 1,8"
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Tip de afișaj: FSTN
• Rezoluţie ecran principal: 64x102 pixel

Confort
• Gestionare apeluri: ID apelant*, Microfon silenţios, 

Apeluri nerecepţionate, Apeluri recepţionate, 
Durată apel

• Blocarea tastaturii
• Indicator putere semnal
• Ton pentru taste pornit/oprit
• Indicator baterie descărcată
• Alarme: Ceas cu alarmă
• Jack pentru căști
• Gamă: În interior: până la 50 m În exterior: până la 

300 m
• Afișare Dată / Oră
• Personalizare: Mod silenţios
• Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
• Limbi OSD: Română, Rusă, Bulgară, Croată, Cehă, 

Estonă, Maghiară, Letonă, Lituaniană, Poloneză, 
Română, Sârbă, Slovacă, Slovenă, Ucraineană

Caracteristici reţea
• Compatibil: GAP

Capacitate memorie
• Înregistrări în registrul de apeluri: 30
• Agendă telefonică: 20

Accesorii
• Încărcător: Încărcător cu economie de energie (UE 

2 pini)
• Ghid de iniţiere rapidă
• Lavalieră: Reglabil

Alimentare
• Durată standby: până la 160 h
• Timp de convorbire: până la 8 ore
• Tip baterie: Li-Po, 9 grame
• Sursă de alimentare reţea: 100-240 V~50-60 Hz

Design ecologic
• Mod Eco

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

114 x 105 x 102,5 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,205 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

11,4 x 10,5 x 10,25 cm
• Greutate brută: 0,205 kg
• Greutate netă: 0,12 kg
• EAN: 87 12581 63258 8
• Greutate proprie: 0,085 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
•
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