
 

 

Philips MobileLink
Ασύρματο ψηφιακό 
τηλέφωνο με MobileLink

Τηλεφωνητής 60 λεπτών
Οθόνη 5,3" με λευκό οπίσθιο 
φωτισμό
Ανοιχτή συνομιλία
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λες οι κλήσεις, σε σταθερά και κινητά, σε ένα τηλέφωνο

ύνδεση μέχρι και 2 κινητών τηλεφώνων
αγματοποιήστε εύκολα κλήσεις σε κινητά και σταθερά με αυτήν την πολυτελή 
σκευή με οθόνη αφής. Το πανέξυπνο περιβάλλον χρήσης συμπληρώνει τη μοντέρνα 
φάνιση και σας επιτρέπει να κατεβάζετε εύκολα τις επαφές από το κινητό σας.

MobileLink, για απόλυτη άνεση και ευκολία
• Δωρεάν ενημερώσεις μέσω του Philips Phone Manager
• Όλες οι κλήσεις, σε σταθερά και κινητά, σε ένα τηλέφωνο
• Κατεβάστε τις επαφές σας από το κινητό τηλέφωνο, τον υπολογιστή ή το Google
• Έως και 2000 επαφές, με δυνατότητα αποθήκευσης 3 αριθμών ανά επαφή
• Καθαρή συνομιλία σε κινητά ακόμα και σε περιοχές με ασθενές σήμα

Δείτε το, αγγίξτε το
• Μεγάλη χωρητική οθόνη αφής 9 εκ. (3,5")
• Κατασκευασμένο από ελαφρύ αλουμίνιο

Ακούστε το
• Συμβατότητα με ακουστικά Bluetooth για χρήση handsfree
• Μετατροπή τραγουδιών σε ήχους κλήσης
• Καθαρότητα φωνής, με HQ-Sound και MySound Pro
• Λίστα μη επιθυμητών επαφών και καθορισμός ωρών που δεν θέλετε να λαμβάνετε κλήσεις, 
για να μην σας ενοχλούν



 Συμβατότητα με ακουστικά Bluetooth

Μιλήστε περισσότερο ή κάντε ταυτόχρονα 
και άλλα πράγματα με την άνεσή σας, χάρη 
στη λειτουργία handsfree. Απλά 
χρησιμοποιήστε ακουστικά Bluetooth ή 
συνδέστε ενσύρματα ακουστικά συμβατά με 
iPhone στο σταθερό σας τηλέφωνο Philips.

Καθαρή συνομιλία σε κινητά παντού

Καθαρή συνομιλία σε κινητά ακόμα και σε 
περιοχές με ασθενές σήμα

Μετατροπή τραγουδιών σε ήχους 
κλήσης

Μπορείτε εύκολα να αντικαταστήσετε ή να 
συμπληρώσετε τους προφορτωμένους 
ήχους κλήσης υψηλής ποιότητας, για να 
προσαρμόσετε τον ήχο των εισερχόμενων 
κλήσεων. Μετατρέψετε εύκολα οποιοδήποτε 
κομμάτι MP3 σε ήχο κλήσης, με το λογισμικό 
μας για PC ή Mac.

Κατασκευασμένο από αλουμίνιο

Κατασκευασμένο από ελαφρύ αλουμίνιο, για 
άνεση και αντοχή

Πολύ μεγάλος τηλεφωνικός κατάλογος

Έως και 2000 επαφές, με δυνατότητα 
αποθήκευσης 3 αριθμών ανά επαφή

HQ-Sound με MySound Pro

Καθαρότητα φωνής, με HQ-Sound και 
MySound Pro

Όλες οι κλήσεις σε ένα τηλέφωνο

Όλες οι κλήσεις, σε σταθερά και κινητά, σε 
ένα τηλέφωνο

Οθόνη αφής 9 εκ. (3,5")

Μεγάλη χωρητική οθόνη αφής 9 εκ. (3,5")

Εύκολη λήψη τηλεφωνικού καταλόγου

Χάρη στην τεχνολογία MobileLink της Philips, 
μπορείτε να κατεβάσετε και να ανοίξετε έως 
και 500 επαφές από καθένα από τα δύο 
συνδεδεμένα κινητά σας τηλέφωνα, καθώς 
και άλλες 1000 επαφές από τον υπολογιστή 
σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 
τρεις αριθμούς για καθεμία επαφή από αυτές 
τις πηγές, δηλαδή έως και 6000 αριθμούς 
τηλεφώνου συνολικά! Με τη λειτουργία 
εύκολης μεταφοράς MobileLink, δεν είναι 
ανάγκη να πληκτρολογείτε κάθε αριθμό!

Μαύρη λίστα ανεπιθύμητων κλήσεων
Αν θέλετε να μην σας ενοχλούν όταν 
βρίσκεστε στο σπίτι, σίγουρα θα λατρέψετε 
αυτές τις λειτουργίες που σας επιτρέπουν να 
απενεργοποιήσετε τους ήχους κλήσης για 
συγκεκριμένες ώρες που δεν θέλετε να 
λαμβάνετε κλήσεις ή για συγκεκριμένους 
καλούντες. Απολαύστε το οικογενειακό 
δείπνο ή το μεσημεριανό ύπνο που 
δικαιούστε, γνωρίζοντας ότι καμία κλήση 
δεν πρόκειται να διακόψει αυτήν την 
πολύτιμη στιγμή.
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Ήχος
• HQ-Sound
• MySound-Pro: Προσαρμογή ήχων
• Μείωση θορύβου
• Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 
προφορτωμένοι, δυνατότητα φόρτωσης των 
δικών σας ήχων κλήσης μέσω του λογισμικού 
Philips Phone Manager

• Ανοιχτή συνομιλία
• Ακουστικά: Συμβατότητα με ακουστικά 

Bluetooth και ενσύρματα ακουστικά 3,5 χιλ
• Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός

Εικόνα/Οθόνη
• Μέγεθος οθόνης: 9 εκ. (5,3 ")
• Οθόνη αφής: Ναι, χωρητική
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
• Τύπος οθόνης: Έγχρωμη TFT με 16 εκατομμύρια 
χρώματα

• Ανάλυση: 480x320
• Screensaver

Αυτόματος τηλεφωνητής
• Χρόνος εγγραφής: Έως και 60 λεπτά
• Χειρισμός τηλεφωνητή: τη συσκευή

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®
• Συνδέστε έως και 2 κινητά τηλέφωνα
• Κεραία Bluetooth: ενσωματωμένη στη βάση
• Λήψη/ συγχρονισμός τηλεφωνικού καταλόγου: 
Ναι (από κινητό)/ Ναι (από υπολογιστή)

• Μέγιστος αριθμός συζευγμένων συσκευών: 8
• Συμβατότητα με ακουστικά Bluetooth

Άνεση
• Ειδοποιήσεις συμβάντων: στην οθόνη αδράνειας
• Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
• Ξυπνητήρι
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
• Ένδειξη ισχύος σήματος
• Διαχείριση κλήσεων: Αναγνώριση κλήσεων*, 
Αναμονή κλήσης*, Σίγαση μικροφώνου, 
Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, Κληθ. 
αριθμοί

• Εμφάνιση ονόματος καλούντος: Εμφάνιση ID 
καλούντος

• Φραγή εξερχόμενων κλήσεων
• Σιωπηλή λειτουργία
• Φραγή κλήσεων/μαύρη λίστα*
• Προσωπικές ρυθμίσεις: Λήψη φωτογραφιών, 
ήχων κλήσης ή/και τηλεφωνικού καταλόγου

• Ενδοεπικοινωνία - πολλές συσκευές χειρός
• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
• Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
• Αυτόματη εγγραφή
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
Έως και 5

• Συμβατότητα με επιπλέον συσκευή χειρός: S9, 
S10, MT3120T

• Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.
• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
• Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί 
χώροι <50 μ.

• Ημερολόγιο
• Σημειώματα
• Κλείδωμα πληκτρολογίου

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: Πολυμερών λιθίου 

1300 mAh με δυνατότητα αντικατάστασης
• Βάρος μπαταρίας: 24 γρ.
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V~50/60 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος: <0,7 W
• Χρόνος φόρτισης: 6,5 ώρ.
• Χρόνος αναμονής: 170 ώρες
• Χρόνος ομιλίας: έως και 14 ώρες

Τηλεφωνικός κατάλογος
• 3 τηλεφωνικοί κατάλογοι: Σπίτι (1000 επαφές), 
Κινητό I (500 επαφές), Κινητό II (500 επαφές)

• Εικόνες επαφών
• Πολλές καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου: 
έως και 3 αριθμοί

• Πληροφορίες γενεθλίων και επετείων

Ασφάλεια
• Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Συμβατό: GAP

Οικολογική σχεδίαση
• Λειτουργία Eco
• Λειτουργία Full ECO (NEMO)

Διαστάσεις
• Διαστάσεις βάσης: 40,6x121,7x108 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής χειρός: 131,5 x 61,5 x 16,7 
χιλ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 17,7 x 8 εκ.
• EAN: 87 12581 65745 1
• Μικτό βάρος: 0,72 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,52 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Καθαρό απόβαρο: 0,2 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

Αξεσουάρ
• Αναβάθμιση υλικολογ.
• Λογισμικό για Windows
•
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