
 

 

Philips MobileLink
Telefone sem fios digital 
com MobileLink

Atendedor de chamadas de 60 

min.

Visor de 5,3"/retroiluminação 
branca
Alta voz

S10A
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das as chamadas da rede fixa e móvel num só telefone

ga até dois telemóveis
ctue e receba facilmente chamadas da rede fixa e da rede móvel neste terminal do 
efone com ecrã táctil de alta qualidade. A interface do utilizador intuitiva complementa 
seu aspecto moderno e facilita a transferência dos seus contactos do telemóvel.

MobileLink: facilidade e conveniência absolutas
• Actualizações gratuitas introduzidas através do Gestor de telefone da Philips
• Todas as chamadas - da rede fixa e móvel - num só telefone
• Transferir contactos do seu telemóvel, computador ou Google
• Guarde até 2000 contactos com até 3 números por contacto
• Chamadas móveis com som nítido mesmo em áreas com má recepção

Toque-lhe, veja-o
• Ecrã táctil capacitivo grande de 9 cm (3,5")
• Fabricado em alumínio leve

Ouça-o, experimente-o
• Auricular Bluetooth compatível para utilizar em mãos livres
• Converta as suas músicas favoritas em toques
• Qualidade de voz nítida com HQ-Sound e MySound Pro
• Colocar autores de chamadas na lista negra e definir períodos sem chamadas para privacidade



 Auricular Bluetooth compatível

Efectue chamadas longas ou ocupe-se com 
outras tarefas enquanto está ao telefone – em 
mãos livres e com conforto. Basta utilizar o 
auricular Bluetooth ou ligar um auricular com 
fios compatível com iPhone ao seu telefone 
fixo Philips.

Chamadas móveis com som nítido em 
qualquer lugar

Chamadas móveis com som nítido mesmo em 
áreas com má recepção

Converta músicas em toques

É fácil substituir ou adicionar toques aos 
toques de alta qualidade pré-carregados para 
personalizar o som das suas chamadas 
recebidas. O nosso software de PC/Mac 
converte facilmente qualquer faixa MP3 no seu 
novo toque.

Fabricado em alumínio

Fabricado em alumínio leve para proporcionar 
conforto e durabilidade

Agenda extra grande

Guarde até 2000 contactos com até 3 números 
por contacto

HQ-Sound com MySound-Pro

Qualidade de voz nítida com HQ-Sound e 
MySound Pro

Todas as chamadas num só telefone

Todas as chamadas - da rede fixa e móvel - 
num só telefone

Ecrã táctil de 9 cm (3,5")

Ecrã táctil capacitivo grande de 9 cm (3,5")

Transferência fácil da agenda

Com a tecnologia Philips MobileLink pode 
transferir e aceder a até 500 contactos de cada 
um dos dois telemóveis ligados, e a mais 1000 
contactos adicionais no seu PC. Pode guardar 
até três números por contacto destas fontes – 
isto perfaz um total de 6000 números de 
telefone! Evite que o seu dedo tenha de 
escrever cada número graças à transferência 
fácil com o MobileLink!

Colocar chamadas indesejadas na lista 
negra
Se valoriza a sua privacidade, o seu sossego e 
tranquilidade quando está em casa, vai gostar 
destas funções que lhe permitem desactivar o 
toque segundo períodos "sem chamadas" 
especificados por si ou para autores de 
chamadas específicos. Desfrute do seu jantar 
em família ou durma uma sesta merecida, 
sabendo que este precioso tempo não será 
interrompido por telefonemas.
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Som
• HQ-Sound
• MySound-Pro: Personalização do som
• Redução de ruído
• Toques no telefone: 10 pré-carregados, carregue 

os seus próprios toques através do software 
Philips Phone Manager

• Alta voz
• Auscultadores: Compatível com auriculares 

Bluetooth e com fios de 3,5 mm
• Controlo do volume no telefone

Imagem/visualização
• Tamanho do visor: 9 cm (5,3")
• Ecrã táctil: Sim, capacitivo
• Cor da retroiluminação: Branco
• Tipo de visor: TFT a cores, 16 milhões de cores
• Resolução: 480x320
• Protector de ecrã

Atendedor de Chamadas
• Capacidade de tempo de gravação: Até 60 minutos
• Controlo do atendedor de chamadas: 

microtelefone

Tecnologia sem fios Bluetooth®
• Liga até 2 telemóveis
• Antena Bluetooth: incorporada na base
• Transferência/sincronização de agenda: Sim (do 

telemóvel)/Sim (do PC)
• Número máximo de dispositivos emparelhados: 8
• Bluetooth - Auricular compatível

Funcionalidades
• Notificações de eventos: em ecrã inactivo
• Apresentação da data / hora
• Despertador
• Indicação para carregar a bateria
• Indicação da força do sinal
• Gestão de chamadas: Identificação do autor da 

chamada*, Chamada em espera*, Microfone sem 
som, Chamadas não atendidas, Chamadas 
recebidas, Chamadas marcadas

• Apresentação da ID do autor da chamada: ID do 
autor da chamada com imagem

• Barramento de chamadas
• Modo silencioso
• Bloquear chamadas/lista negra*
• Personalização: Transferir imagens, toques e/ou a 

agenda
• Chamadas internas - vários terminais do telefone
• Teclas da estação de base: Tecla de pager
• Teclado iluminado
• Ligar/desligar o tom das teclas
• Registo automático
• Capacidade para vários terminais: Até 5

• Compatibilidade com terminais extra: S9, S10, 
MT3120T

• Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
• Alcance: Em áreas abertas <300 m, no interior 

<50 m
• Calendário
• Notas para família
• Bloqueio do teclado numérico

Alimentação
• Capacidade das pilhas: 1300 mAh, polímeros de 

lítio, substituíveis
• Peso da bateria: 24 g
• Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo de energia: < 0,7 W
• Tempo de carga: 6,5 hr
• Tempo em espera: 170 horas
• Tempo conv.: até 14 horas

Lista de contactos
• 3 agendas: Telefone fixo (1000 contactos), 

telemóvel I (500 contactos), telemóvel II (500 
contactos)

• Imagens de contactos
• Várias entradas na agenda: até 3 números
• Informações de aniversário e datas comemorativas

Segurança
• Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede
• Compatível: GAP

Design ecológico
• Modo Eco
• Modo ECO total (NEMO)

Dimensões
• Dimensões da base: 40,6x121,7x108 mm
• Dimensões do auscultador: 131,5x61,5x16,7 mm

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 17,7 x 8 cm
• EAN: 87 12581 65745 1
• Peso bruto: 0,72 kg
• Peso líquido: 0,52 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,2 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Acessórios
• Actualização de firmware
• Software para Windows
•
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