
 

 

Philips MobileLink
Telepon digital tanpa kabel 
dengan MobileLink

Mesin penjawab 45 mnt
Layar 1,8"/backlight putih
Speakerphone
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mua panggilan, telepon rumah & ponsel, dalam satu telepon

enghubungkan hingga dua ponsel
kmati kemudahan dan kenyamanan mengelola semua panggilan telepon rumah dan 
nsel Anda hanya dengan satu perangkat cerdas melalui MobileLink. Cukup unduh 
mua kontak dari ponsel Anda dan mulailah bicara.

MobileLink untuk kemudahan dan kenyamanan terbaik
• Semua panggilan – telepon rumah & ponsel – dalam satu telepon
• Mengunduh kontak dengan mudah dari ponsel atau buku telepon PC
• Panggilan seluer jernih bahkan di daerah penerimaan lemah
• Menyimpan hingga 1200 kontak dengan 3200 nomor

Nikmati beragam fitur bermanfaat
• Layar TFT berwarna 4,5 cm (1,8") kontras tinggi
• Pesan hingga 45 menit pada mesin penjawab
• Mode hening dengan opsi filter penelepon
• Pemantau bayi mengirimkan pemberitahuan saat bayi memerlukan Anda
• Mencegah panggilan keluar dengan cegah panggilan

Nikmati kualitas suara superior
• HQ-Sound dan MySound untuk panggilan jernih

Ramah lingkungan
• Pengurangan radiasi 60% ketika mode ECO aktif



 Layar berwarna 4,5 cm (1,8")

Layar TFT berwarna 4,5 cm (1,8") kontras 
tinggi

Unduh buku telepon dengan mudah

Mengunduh kontak dengan mudah dari ponsel 
atau buku telepon PC

Mode ECO

Pengurangan radiasi 60% ketika mode ECO 
aktif

Buku telepon besar

Menyimpan hingga 1200 kontak dengan 3200 
nomor

Perekaman hingga 45 mnt

Dengan waktu rekam hingga 45 menit, Anda 
tidak akan pernah ketinggalan pesan penting.

Pemantau bayi

Terima pemberitahuan saat bayi membutuhkan 
Anda. Cukup letakkan handset DECT di kamar 
bayi dan terima pemberitahuan di base atau 
telepon DECT lainnya (misalnya telepon rumah 
lain) atau ponsel (saat Anda di luar) ketika bayi 
mulai menangis.

Mode hening dengan filter

Anda menjaga privasi dan keadaan hening saat 
di rumah? Nonaktifkan nada dering untuk saat-
saat "tanpa telepon" guna menikmati 
kedamaian dan keheningan. Fungsi filter 
tambahan memungkinkan nomor yang dipilih 
dari buku telepon tetap berdering saat 
memanggil, memastikan hanya orang yang 
"tepat" yang bisa menghubungi Anda.

Semua panggilan di satu telepon

Semua panggilan di satu telepon: Dengan 
mudah menghubungkan dua ponsel ke telepon 
rumah berkemampuan MobileLink lewat 
Bluetooth dan nikmati mudahnya mengelola 
semua telepon rumah dan ponsel di satu 
perangkat cerdas. Perangkat ini memberi tahu 
dari saluran mana telepon yang masuk dan 
memungkinkan Anda memilih saluran mana 
saat melakukan panggilan.

Pencegahan panggilan untuk nomor 
terpilih
Hindari tagihan telepon tinggi dengan 
memblokir panggilan ke nomor tertentu, ke 
nomor yang diawali angka tertentu, misalnya ke 
nomor pay per call, atau ke kode area tertentu.

Panggilan seluer jernih di mana pun

Tak pernah lagi ada panggilan tak terjawab, 
panggilan terputus, dan kualitas percakapan 
yang buruk karena kelemahan jaringan seluler. 
Cukup letakkan ponsel di tempat dengan 
penerimaan seluler terkuat dan hubungkan 
ponsel dengan unit base telepon 
berkemampuan MobileLink Anda. Kini Anda 
bisa menikmati panggilan telepon berkualitas – 
di mana saja di sekitar rumah atau kantor. Dan 
kabar terbaiknya, Anda bisa mengisi daya 
ponsel saat sedang menelepon.
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Kelebihan Utama
Telepon digital tanpa kabel dengan MobileLink
Mesin penjawab 45 mnt Layar 1,8"/backlight putih, Speakerphone



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 8.2.2

12 NC: 8670 000 94561
EAN: 87 12581 65826 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa 
pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke 
Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com
Suara
• Profil Suara: MySound
• Kontrol volume di handset
• Nada dering di handset: 10 Polifonik
• Speakerphone
• HQ-Sound

Gambar/Tampilan
• Ukuran layar: 1,8"
• Tipe Layar: TFT Warna
• Backlight: Ya
• Warna backlight: Putih
• Resolusi Layar Utama: 128x160 piksel

Mesin Penjawab
• Mesin penjawab Plug & Play
• Kapasitas waktu perekaman: Hingga 45 menit
• Kontrol mesin penjawab: hanya handset

Teknologi nirkabel Bluetooth®

• Menghubungkan hingga 2 ponsel
• Akses kontak ponsel
• Cadangan kontak ponsel
• Mode privasi buku telepon

Nyaman
• Tampilan Tanggal/Waktu
• Jam Alarm
• Cahaya pada handset
• Persentase daya baterai
• Waktu isi daya: 8 jam
• Indikator kekuatan sinyal
• Manajemen Panggilan: Panggilan Tunggu*, ID 

Penelepon*, Mikrofon diam, Panggilan Tak 
Terjawab, Panggilan Diterima

• Keypad bercahaya
• Nada tombol nyala/mati
• Pendaftaran Otomatis
• Kapabilitas multi-base: 1
• Kapabilitas multi-handset: Hingga 5
• Putus otomatis
• Cegah panggilan
• Angka panggilan lebih besar
• Intercom - beberapa handset
• Kunci keypad

• Panjang kabel telepon: 1,8m
• Personalisasi: Cegah panggilan, Cegah CID, 

backlight, mode hening, mode malam
• Panjang kabel: 1,8m
• Hot key dapat diprogram: Tombol 1 & 2
• Produk: Ruang terbuka < 300 m | Dalam ruang < 50 

m (DECT)Dalam ruang < 12 m (Bluetooth)
• Waktu bicara hingga 20 jam
• Waktu siaga hingga 250 jam

Kapasitas Memori
• Buku Telepon: 200 entri pada telepon rumah + 500 

entri per ponsel, 3 nomor per kontak seluler
• Kapasitas Daftar Panggil Ulang: 20
• Identitas Penelepon VIP
• Penyimpanan buku telepon di base

Daya
• Kapasitas baterai: 600 mAH
• Jenis baterai: AAA NiMH Dapat diisi ulang
• Stopkontak: AC 100-240V~50/60Hz
• Konsumsi Daya: < 0,75 W

Keamanan
• Enkripsi transmisi: Ya

Fitur Jaringan
• Kompatibel: GAP

Ramah lingkungan
• Mode Eco: otomatis dan manual

Dimensi
• Dimensi base: TBD (T x L x P)
• Dimensi handset: TBD (T x L x P)

Dimensi kemasan
• Ukuran kemasan (L x T x D): 18,5 x 13,6 x 9 cm
• EAN: 87 12581 65826 7
• Berat kotor: 0,4658 kg
• Berat bersih: 0,374 kg
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Jenis kemasan: Kardus
• Berat tara: 0,0918 kg
• Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata
•
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Spesifikasi
Telepon digital tanpa kabel dengan MobileLink
Mesin penjawab 45 mnt Layar 1,8"/backlight putih, Speakerphone
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