
 

 

Philips MobileLink
Extra S8-handset

Hoogwaardig
1,8 inch display, witte verlichting
SoundBar

S8H
Alle oproepen, vaste lijn en mobiel, op één telefoon
Maak een koppeling met maximaal twee mobiele telefoons
Geniet van het gemak waarmee u al uw vaste en mobiele oproepen op één smart device 
beheert via MobileLink. Download gewoon alle gegevens van uw contactpersonen vanaf 
uw mobiele telefoon om gesprekken te voeren.

MobileLink, voor ultiem gebruiksgemak
• Alle oproepen - mobiel en vaste lijn - op één telefoon
• Download eenvoudig contactpersonen vanaf het telefoonboek van uw mobiele telefoon of PC
• In het telefoonboek kunt u 1200 contactpersonen of 3200 nummers opslaan
• Heldere mobiele oproepen, zelfs in gebieden met slechte ontvangst

Profiteer van diverse nuttige functies
• TFT kleurenscherm van 4,5 cm (1,8") met hoog contrast
• Maximaal 45 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
• Stille modus met nummerfilteroptie
• Babyfoon waarschuwt u wanneer uw baby uw aandacht heeft nodig
• Voorkom ongewenste uitgaande gesprekken dankzij gespreksblokkering

Ervaar superieure geluidskwaliteit
• HQ-Sound en MySound voor heldere oproepen

Milieuvriendelijk
• 60% minder straling wanneer ECO-modus is geactiveerd



 Maximaal 45 minuten opnemen

Met maximaal 45 minuten opnametijd mist u 
nooit een belangrijk bericht.

ECO-modus

60% minder straling wanneer ECO-modus is 
geactiveerd

Eenvoudig telefoonboek downloaden

Download eenvoudig contactpersonen vanaf 
het telefoonboek van uw mobiele telefoon of 
PC

Groot telefoonboek

In het telefoonboek kunt u 1200 
contactpersonen of 3200 nummers opslaan

TFT-kleurenscherm van 4,5 cm (1,8")

TFT kleurenscherm van 4,5 cm (1,8") met hoog 
contrast

Babyfoon

Ontvang een melding wanneer uw baby u heeft 
nodig. Plaats de DECT-handset in de 
babykamer en ontvang een melding op het 
basisstation of op een andere DECT-telefoon 
(d.w.z. een andere vaste lijn) of mobiele 
telefoon (wanneer u weg bent) wanneer de 
baby begint te huilen.

Stille modus met filtering

Hecht u thuis veel waarde aan uw privacy en 
rust? Schakel de beltonen voor specifieke 
tijden eenvoudig uit en geniet van de rust en 
stilte. Door een extra filterfunctie is de 
beltoon van geselecteerde nummers uit het 
telefoonboek nog wel ingeschakeld, zodat 
alleen de 'juiste' mensen u kunnen bereiken.

Alle oproepen op één telefoon

Alle oproepen via één telefoon: koppel via 
Bluetooth eenvoudig tot twee mobiele 
telefoons aan huistelefoon met MobileLink en 
geniet van het gemak waarmee u al uw vaste en 
mobiele oproepen op slechts één smart device 
kunt beheren. U kunt zien op welke lijn de 
oproep binnenkomt. Ook kunt u zelf kiezen 
welke lijn u wilt gebruiken voor een uitgaande 
oproep.

Blokkeer oproepen naar bepaalde 
nummers
Vermijd dure telefoonrekeningen en blokkeer 
oproepen naar specifieke nummers, naar 
nummers met zekere begincijfers, bijvoorbeeld 
pay-per-call-nummers, of naar specifieke 
netnummers.

Overal heldere mobiele oproepen

Geen last meer van gemiste oproepen, 
wegvallende verbinding of slechte 
gesprekskwaliteit vanwege slechte ontvangst. 
U hoeft alleen maar uw mobiele telefoon daar 
te plaatsen waar de ontvangst het sterkst is en 
verbinding te maken met het basisstation van 
uw nieuwe telefoon met MobileLink. Nu kunt 
u overal genieten van uitstekende 
gesprekskwaliteit; thuis of op kantoor. En het 
mooiste: u kunt uw mobiele telefoon opladen 
terwijl u praat.
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Kenmerken
Extra S8-handset
Hoogwaardig 1,8 inch display, witte verlichting, SoundBar
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Geluid
• HQ-Sound
• Geluidssysteem: MySound
• Volumeregeling op handset
• Ringtones op handset: 10, polyfoon
• SoundBar

Beeld/scherm
• Schermgrootte: 1,8 inch
• Schermtype: TFT-kleurenscherm
• Achtergrondverlichting: ja
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Resolutie van het hoofdscherm: 128 x 160 pixel

Draadloze Bluetooth®-technologie
• Privacymodi van telefoonboek

Comfort
• Datum-/tijdsaanduiding
• Wekker
• Eventlampje op de handset
• Indicator voor batterij opladen
• Oplaadtijd: 8 uur
• Signaalsterkte-indicator
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, 

Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, 
Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken

• Verlicht toetsenpaneel
• Toetsgeluid in-/uitschakelen
• Automatische registratie
• Automatisch ophangen
• Oproepen blokkeren
• Kiescijfer vergroten
• Intercom - meerdere handsets
• Blokkering van toetsenpaneel
• Snoerlengte: 1,8 m
• Personalisering: Oproepen blokkeren, nummer 

blokkeren, achtergrondverlichting, stiltemodus, 
nachtmodus

• Netsnoerlengte: 1,8 m
• Programmeerbare sneltoetsen: Toetsen 1 en 2
• Bereik: Open veld < 300 m | binnen < 50 m 

(DECT) | binnen < 12 m (Bluetooth)
• Tot 20 uur spreektijd
• Tot 250 uur stand-bytijd

Geheugencapaciteit
• Telefoonboek: 200 vermeldingen op vaste lijn + 

500 vermeldingen per mobiele telefoon, 3 
nummers per contactpersoon op uw mobiele 
telefoon

• Capaciteit nummerherhalingslijst: 20
• VIP-nummerherkenning
• Telefoonboek opslaan in basis

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 600 mAh
• Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
• Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Energieverbruik: < 0,7 W

Beveiliging
• Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties
• Compatibel: GAP

Ecologisch ontwerp
• EcoMode: automatisch en handmatig

Afmetingen
• Afmetingen basisstation: n.t.b. (h x d x b)
• Afmetingen handset: n.t.b. (h x d x b)

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

9 x 17,1 x 14,2 cm
• EAN: 87 12581 65750 5
• Brutogewicht: 0,53 kg
• Nettogewicht: 0,42 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,11 kg
•
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Specificaties
Extra S8-handset
Hoogwaardig 1,8 inch display, witte verlichting, SoundBar
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