
 

 

Philips MobileLink
S10 extra kézibeszélő

Prémium kategóriájú
5,3"-es kijelző/sárga háttérfény
Kihangosítás

S10H
Minden mobil és vezetékes hívás lebonyolítható egy telefonról
Akár két mobiltelefon is csatlakoztatható
Egyszerűen kezdeményezhet és fogadhat vezetékes és mobil hívásokat is ezen a prémium 
érintőképernyős kézibeszélőn. Intuitív felhasználói felülete illik modern megjelenéséhez, 
és segítségével egyszerűen letölthetők a mobiltelefonon tárolt névjegyek is.

MobileLink - egyszerű és kényelmes használat
• Ingyenes frissítések a Philips Phone Manager segítségével telepítve
• Minden - mobil vagy vezetékes - hívás egy telefonról
• Partnerlista letöltése mobilról, számítógépről vagy Google-ról
• Akár 2000 partner tárolása, partnerenként akár 3 telefonszámmal
• Tisztán hallható mobilhívás még gyenge vétel esetén is

Érintse meg és nézze
• Nagy méretű, 9 cm-es / 3,5"-os kapacitív érintőképernyő
• Kis súlyú alumínium kivitel

Hallgassa és tapasztalja meg
• Kompatibilis a Bluetooth headsettel, így kihangosítóval használható
• Kedvenc zeneszámainak konvertálása csengőhangokká
• Eleven hangminőség a HQ-Sound és a MySound Pro alkalmazással
• Hívó felek feketelistára helyezése, és hívásmentes időszakok meghatározása a zavartalan 

magánélet érdekében



 Kompatibilis a Bluetooth headsettel

Bonyolíthat hosszú hívásokat vagy végezhet 
több párhuzamos feladatot telefonálás közben 
– kihangosítóval, kényelmesen. Egyszerűen 
használja a Bluetooth headsetet, vagy 
csatlakoztasson egy iPhone-kompatibilis, 
vezetékes headsetet a Philips otthoni 
telefonhoz.

Tisztán hallható mobilhívás bárhol

Tisztán hallható mobilhívás még gyenge vétel 
esetén is

Zeneszámok konvertálása 
csengőhangokká

Könnyen cserélhetők vagy hozzáadhatók az 
előre feltöltött, kiváló minőségű 
csengőhangokhoz, ezáltal a bejövő hívások 
hangja testre szabható. PC / Mac szoftverünk 
segítségével bármely MP3 zeneszámát könnyen 
átkonvertálhatja és beállíthatja csengőhangnak.

Alumínium kivitel

Kényelmes és tartós kivitel kis súlyú 
alumíniummal

Extra nagy méretű telefonkönyv

Akár 2000 partner tárolása, partnerenként 
akár 3 telefonszámmal

HQ-Sound MySound-Pro alkalmazással

Eleven hangminőség a HQ-Sound és a 
MySound Pro alkalmazással

Minden hívás egy telefonról

Minden - mobil vagy vezetékes - hívás egy 
telefonról

9 cm-es / 3,5"-os érintőképernyő

Nagy méretű, 9 cm-es / 3,5"-os kapacitív 
érintőképernyő

Könnyű telefonkönyv-letöltés

A Philips MobileLink technológia segítségével 
akár 500 partnert is letölthet és elérhet a két 
csatlakoztatott mobiltelefon bármelyikéről, és 
további 1000 partnert a számítógépről. 
Partnerenként akár három számot is eltárolhat 
ezen forrásokról – ez összesen 6000 
telefonszámot jelent! A MobileLink egyszerű 
átviteli funkciója megkíméli ujjait az egyes 
telefonszámok begépelésétől!

Nem kívánt hívások feketelistára 
helyezése
Ha fontos az Ön számára a magánélet, a béke 
és a nyugalom, amikor otthon van, akkor 
értékeli majd ezeket a funkciókat, amelyek 
segítségével letilthatja a csengőhangokat a 
meghatározott „hívásmentes” időszakok 
szerint, vagy bizonyos hívó felek esetében. 
Élvezze a családjával elköltött vacsorát, vagy a 
jól megérdemelt szundikálást annak tudatában, 
hogy nem fogják telefonhívásokkal zavarni.
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Hangzás
• HQ-Sound
• MySound-Pro: Hang testre szabása
• Zajcsökkentés
• Csengőhangok a kézibeszélőn: 10 előre be- és 

feltöltött saját csengőhang a Philips Phone Manager 
szoftveren keresztül

• Kihangosítás
• Fejhallgatókészlet: Kompatibilis a Bluetooth és a 

vezetékes 3,5 mm-es headsettel
• Hangerőszabályzó a kézibeszélőn

Kép/Kijelző
• Kijelző mérete: 5,3", 9 cm
• Érintőképernyő: Igen, kapacitív
• Háttérfény színe: fehér
• Kijelző típusa: Színes TFT, 16 millió szín
• Felbontás: 480x320
• Képernyővédő

Kényelem
• Dátum / idő kijelzése
• Ébresztőóra
• Akkumulátortöltés kijelzése
• Jelerősség kijelzése
• Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, 

Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott 
hívások, Hívott számok

• Megvilágított billentyűzet
• Billentyűhang be/ki
• Automatikus regisztrálás
• Hívóblokkolás/Tiltólista*
• Híváskorlátozás
• Hívóazonosító kijelzése: Hívóazonosító kép
• Esemény értesítések: az inaktív képernyőn
• Kompatibilis az extra kézibeszélővel: S9, S10, 

MT3120T
• Interkom – több kézibeszélő
• Vezeték hossza: 1,8 m
• Testreszabás: Képek, csengőhangok és/vagy 

telefonkönyv letöltése
• Hálózati kábel hossza: 1,8 m
• Hatótávolság: Nyílt terület < 300 m; beltér < 50 m
• Halk üzemmód
• Naptár
• Családi megjegyzések
• Billentyűzár

Tápellátás
• Akkumulátorkapacitás: Cserélhető lítium-polimer 

akkumulátor, 1300 mAh
• Akkumulátor tömege: 24 g
• Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
• Fogyasztás: <0,7 W
• Töltési idő: 6,5 óra
• Készenléti idő: 170 óra
• beszélgetési idő: akár 14 óra

Biztonság
• Kódolt átvitel: Igen

Hálózati jellemzők
• Kompatibilis: GAP

Ökodizájn
• EcoMode
• Teljes ECO mód (NEMO)

Méretek
• Alapegység mérete: 40,6 x 121,7 x 108 mm
• Kézibeszélő méretei: 131,5 x 61,5 x 16,7 mm

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

13,2 x 17,7 x 8 cm
• EAN: 87 12581 65748 2
• Bruttó tömeg: 0,454 kg
• Nettó tömeg: 0,318 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Makett
• Táratömeg: 0,136 kg
• Polcra helyezési mód: Makett

Tartozékok
• Firmware-frissítés
• Windows szoftver

Telefonkönyv
• 3 telefonkönyv: Otthoni (1000 partner), Mobil I 

(500 partner), Mobil II (500 partner)
• Partnerképek
• Többmezős telefonkönyv-bejegyzések: akár 3 szám
• Születésnaphoz és évfordulóhoz kapcsolódó 

információ
•
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* A normál DECT GAP kompatibilitáson felüli Bluetooth funkciók és 
DECT funkciók csak akkor érhetők el, ha az extra kézibeszélő egy 
kompatibilis S9 vagy S10 alapegységhez van regisztrálva.

http://www.philips.com

