
 

 

Philips
Príslušenstvo handsfree 
pre bezdrôtové telefóny

Univerzálna kompatibilita
1,8" displej/s bielym podsvietením
Hlasitý odposluch
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lefón ovládateľný aj bez použitia rúk s krištáľovo čistým zvukom

ký a prenosný telefón Philips ovládateľný aj bez použitia rúk je ideálnym spoločníkom pre každý 

efón DECT a umožní volať a prijímať hovory, aj keď máte ruky zamestnané niečím iným. Vychutnajte 

ovory s hlasným, krištáľovo čistým zvukom a jednoduchosťou intuitívnej dotykovej obrazovky.

Telefonujte dlhšie, aj keď robíte niečo úplne iné
• Mikrofón a reproduktor vyladené pre krištáľovo čistý zvuk hovorov s hlasitým odposluchom
• Režim reproduktora handsfree alebo súkromie slúchadiel
• Môžete ho nosiť na spone, na lanku alebo položiť vedľa seba

Univerzálna kompatibilita
• Kompatibilné prakticky so všetkými bezdrôtovými telefónmi DECT

Plne vybavený telefón s ovládaním cez dotykovú obrazovku
• Rýchle a jednoduché ovládacie prvky na dotykovej obrazovke
• S identifikáciou volajúceho uvidíte, kto volá
• Telefónny zoznam uloží 20 čísel a do pamäte sa uloží 30 posledných hovorov
• Hovorte dlhšie, až 8 hodín hovoru
• Až 140 hodín v pohotovostnom režime

Ekologický dizajn
• 60 % pokles vyžarovania pri aktivácii režimu ECO



 Súprava handsfree s krištáľovo čistým 
zvukom

Telefón Philips ovládateľný aj bez použitia rúk 
prináša prostredníctvom svojho 
vysokovýkonného reproduktora s utesnenou 
akustickou komorou krištáľovo čistý zvuk. Je 
vyladený pre režim bez použitia rúk a vytvára 
oveľa jasnejší a hlasnejší zvuk, než ktorýkoľvek 
mobilný alebo DECT telefón, ktorý ste doteraz 
používali.

Kompatibilné s telefónmi DECT

Bezdrôtový handsfree telefón DECT značky 
Philips je kompatibilný so systémom GAP 
(Generic Access Profile), čo znamená, že ho 
môžete jednoducho zaregistrovať v základni 
svojho telefónu a prijímať prichádzajúce 
hovory a telefonovať.

Intuitívna dotyková obrazovka

Volanie je príjemnejšie ako čítanie dlhých 
návodov na používanie. Preto sa handsfree 

telefón Philips dodáva s odolnou dotykovou 
obrazovkou, ktorá umožňuje vytáčanie, 
prijímanie hovorov a jednoduchú správu 
nastavení.

Spona, lanko alebo podstavec na stôl

Spona, lanko alebo voľne stojaci: na rozdiel od 
tradičných telefónov DECT v režime hlasitého 
odposluchu je tento handsfree telefón Philips 
dostatočne ľahký a kompaktný, aby mohol byť 
vaším nerozlučným spoločníkom. Môžete ho 
nosiť na spone, na lanku alebo ho umiestniť 
vedľa seba ako hlasitý reproduktor – takže 
ruky a uši budete mať voľné a môžete sa 
venovať niečomu inému, ako aj dlhšie 
telefonovať.

Funkcie slúchadiel alebo reproduktora

S handsfree telefónom Philips môžete použiť aj 
slúchadlá, takže dosiahnete maximálne 
súkromie a súčasne zachováte výhody 
skutočnej komunikácie bez použitia rúk. Vždy, 
keď sa rozhodnete zachovať súkromie 
rozhovoru, jednoducho prepnete z režimu 
reproduktora zapojením slúchadiel do 
štandardného 3,5 mm konektora a naďalej si 
môžete vychutnávať pohodlie bez použitia rúk.

Uvidíte, kto volá – identifikácia 
volajúceho

S identifikáciou volajúceho uvidíte, kto volá

Možnosť uložiť 20 čísel, záznam 30 
hovorov

Telefónny zoznam uloží 20 čísel a do pamäte sa 
uloží 30 posledných hovorov

Režim ECO

60 % pokles vyžarovania pri aktivácii režimu 
ECO
MT3120T/52

Hlavné prvky
Príslušenstvo handsfree pre bezdrôtové telefóny
Univerzálna kompatibilita 1,8" displej/s bielym podsvietením, Hlasitý odposluch
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Zvuk
• Hlasitý odposluch: áno
• Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
• HQ-Sound: áno
• Tóny zvonenia mikrotelefónu: Polyfonické
• Zvonenia na slúchadle: 5 polyfonických zvonení

Obraz/Displej
• Obrazovka citlivá na dotyk: Dotyková obrazovka
• Veľkosť displeja: 4,6 cm/1,8"
• Farba podsvietenia: Biela
• Typ displeja: FSTN: áno
• Rozlíšenie hlavného displeja: 64 x 102 pixel

Vybavenie a vlastnosti
• Správa hovorov: Identifikácia volajúceho*, Stlmenie 

mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory, Čas 
hovoru

• Uzamknutie klávesnice: áno
• Indikátor sily signálu: áno
• Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
• Indikácia slabej batérie: áno
• Budíky: Hodiny s budíkom
• Konektor slúchadiel: áno
• Produktový rad: Interiér: až 50 m, exteriér: až 

300 m
• Zobrazenie dátumu a času: áno
• Prispôsobenie: Tichý režim
• Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
• Ponuka jazykov na obrazovke: Slovenčina, Ruština, 

Bulharčina, Chorvátčina, Čeština, Estónčina, 
Maďarčina, Lotyština, Litovčina, Leštenie, 
Rumunčina, Srbčina, Slovenčina, Slovinčina, 
Ukrajinčina

Vlastnosti siete
• Kompatibilný: GAP

Kapacita pamäte
• Záznamy hovorov: 30
• Telefónny zoznam: 20

Príslušenstvo
• Nabíjacia jednotka: Energeticky úsporná spínacia 

nabíjačka (EÚ, 2-kolíková)
• Stručná príručka spustenia: áno
• Lanko: Nastaviteľný

Príkon
• Pohotovostný čas: až 160 hodín
• Čas hovoru: až 8 hodín
• Typ batérie: Li-Pol, 9 gramov
• Napájanie zo siete: 100 – 240 V~ 50 – 60 Hz

Ekologický dizajn
• Režim Eko: áno

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

114 x 105 x 102,5 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 0,205 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

11,4 x 10,5 x 10,25 cm
• Hmotnosť brutto: 0,205 kg
• Hmotnosť netto: 0,12 kg
• EAN: 87 12581 63258 8
• Hmotnosť obalu: 0,085 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
•
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Technické údaje
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