
 

 

Philips MobileLink
Digitale draadloze telefoon 
met MobileLink

Antwoordapparaat met 60 min. 

opnametijd

5,3 inch display, witte verlichting
SoundBar
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lle oproepen, vaste lijn en mobiel, op één telefoon

aak een koppeling met maximaal twee mobiele telefoons
nvoudig bellen en gebeld worden, zowel via de vaste lijn als mobiel, met deze eersteklas 
ndset met touchscreen. Via de intuïtieve gebruikersinterface, die past bij de moderne 
straling, downloadt u in een handomdraai de contactpersonen uit uw mobiele telefoon.

MobileLink, voor ultiem gebruiksgemak
• Gratis updates via de Philips Phone Manager
• Alle oproepen - mobiel en vaste lijn - op één telefoon
• Download contactpersonen vanaf uw mobiele telefoon, computer of Google
• Sla tot 2000 contactpersonen op met tot 3 nummers per contactpersoon
• Heldere mobiele oproepen, zelfs in gebieden met slechte ontvangst

Aanraken, zien
• Groot capacitief touchscreen van 9 cm (3,5")
• Vervaardigd uit licht aluminium

Horen, ervaren
• Bluetooth-headset is geschikt voor handsfree gebruik
• Zet uw favoriete nummers om in ringtones
• Kraakheldere geluidskwaliteit met HQ-Sound en MySound Pro
• Zet bellers op de zwarte lijst en schakel de beltonen voor specifieke tijden uit voor privacy



 Compatibele Bluetooth-headset

Houd comfortabel lange telefoongesprekken 
terwijl u uw handen vrij hebt voor andere 
taken. Gebruik gewoon uw Bluetooth-headset 
of sluit een headset voor de iPhone aan op uw 
Philips-huistelefoon.

Overal heldere mobiele oproepen

Heldere mobiele oproepen, zelfs in gebieden 
met slechte ontvangst

Zet muziek om in ringtones

U kunt eenvoudig de vooraf geïnstalleerde 
ringtones vervangen of aanvullen en 
inkomende oproepen een persoonlijk tintje 
geven. Onze PC-/Mac-software zet 
gemakkelijk MP3-nummers om in nieuwe 
ringtones.

Vervaardigd uit aluminium

Vervaardigd uit licht aluminium voor comfort 
en duurzaamheid

Extra groot telefoonboek

Sla tot 2000 contactpersonen op met tot 3 
nummers per contactpersoon

HQ-Sound met MySound-Pro

Kraakheldere geluidskwaliteit met HQ-Sound 
en MySound Pro

Alle oproepen op één telefoon

Alle oproepen - mobiel en vaste lijn - op één 
telefoon

9 cm (3,5") touchscreen

Groot capacitief touchscreen van 9 cm (3,5")

Eenvoudig telefoonboek downloaden

Met Philips MobileLink-technologie kunt u tot 
500 contactpersonen downloaden en bekijken 
vanaf elk van uw twee aangesloten mobiele 
telefoons, plus nog eens 1000 extra contacten 
vanaf uw PC. U kunt tot drie nummers per 
contactpersoon opslaan. In totaal dus 6000 
telefoonnummers! Bespaar uw vinger het 
typwerk met de gemakkelijke overdracht van 
MobileLink!

Ongewenste oproepen op de zwarte lijst 
zetten
Als u uw privacy en rust op prijs stelt wanneer 
u thuis bent, zult u deze functies waarderen. 
Hiermee kunt u beltonen uitschakelen op basis 
van de door u opgegeven tijden of voor 
specifieke bellers. Geniet van het avondeten 
met uw gezin of van een welverdiend dutje, in 
de wetenschap dat deze kostbare tijd niet zal 
worden onderbroken door 
telefoongesprekken.
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Kenmerken
Digitale draadloze telefoon met MobileLink
Antwoordapparaat met 60 min. opnametijd 5,3 inch display, witte verlichting, SoundBar



Publicatiedatum  
2015-03-22

Versie: 13.4.4

12 NC: 8670 000 94181
EAN: 08 71258 16574 51

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Geluid
• HQ-Sound
• MySound-Pro: Geluid aanpassen
• Ruisonderdrukking
• Ringtones op handset: 10 vooraf ingesteld, upload 

eigen ringtones via de Philips Phone Manager-
software

• SoundBar
• Headset: Compatibele headset (3,5 mm) met 

Bluetooth en snoer
• Volumeregeling op handset

Beeld/scherm
• Schermgrootte: 9 cm (5,3")
• Touchscreen: Ja, capacitief
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Schermtype: TFT-kleurenscherm, 16 miljoen 

kleuren
• Resolutie: 480 x 320
• Screensaver

Antwoordapparaat
• Capaciteit opnametijd: Maximaal 60 minuten
• Bediening van antwoordapparaat: handset

Draadloze Bluetooth®-technologie
• Mogelijkheid om maximaal twee mobiele telefoons 

aan te sluiten
• Bluetooth-antenne: geïntegreerd in de voet
• Telefoonboek downloaden/synchroniseren: Ja (van 

mobiele telefoon)/Ja (van PC)
• Max. aantal aangesloten apparaten: 8
• Bluetooth - geschikt voor headset

Comfort
• Eventmeldingen: op niet-actief scherm
• Datum-/tijdsaanduiding
• Wekker
• Indicator voor batterij opladen
• Signaalsterkte-indicator
• Gespreksbeheer: Nummerherkenning*, 

Wisselgesprek*, Mute-functie microfoon, Gemiste 
gesprekken, Ontvangen gesprekken, Gekozen 
oproepen

• Nummerweergave: Nummerherkenning met beeld
• Oproepen blokkeren
• Stille modus
• Bellers blokkeren / zwarte lijst*
• Personalisering: Download foto's, ringtones en/of 

een telefoonboek
• Intercom - meerdere handsets
• Toetsen op het basisstation: Paging-toets
• Verlicht toetsenpaneel
• Toetsgeluid in-/uitschakelen
• Automatische registratie
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5

• Compatibiliteit extra handset: S9, S10, MT3120T
• Snoerlengte: 1,8 m
• Netsnoerlengte: 1,8 m
• Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
• Kalender
• Memo's
• Blokkering van toetsenpaneel

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 1300 mAh lithium-polymeer, 

vervangbaar
• Gewicht batterij: 24 g
• Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Energieverbruik: < 0,7 W
• Oplaadtijd: 6,5 u
• Stand-bytijd: 170 uur
• Spreektijd: tot 14 uur

Telefoonboek
• 3 telefoonboeken: Thuis (1000 contactpersonen); 

Mobiele telefoon I (500 contactpersonen); Mobiele 
telefoon II (500 contactpersonen)

• Contactafbeeldingen
• Meerdere telefoonboekvermeldingen: tot 3 

nummers
• Verjaardags- en jubileuminfo

Beveiliging
• Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties
• Compatibel: GAP

Ecologisch ontwerp
• EcoMode
• Volledige ECO-modus (NEMO)

Afmetingen
• Afmetingen basisstation: 40,6 x 121,7 x 108 mm
• Afmetingen handset: 131,5 x 61,5 x 16,7 mm

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 17,7 x 8 cm
• EAN: 87 12581 65745 1
• Brutogewicht: 0,72 kg
• Nettogewicht: 0,52 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,2 kg
• Type schap: Leggen

Accessoires
• Firmware-upgrade
• Software voor Windows
•
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Specificaties
Digitale draadloze telefoon met MobileLink
Antwoordapparaat met 60 min. opnametijd 5,3 inch display, witte verlichting, SoundBar
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