
 

 

Philips MobileLink
Terminal extra S8

Topo de gama
Visor de 1,8"/retroiluminação 
branca
Alta voz

S8H
Todas as chamadas da rede fixa e móvel num só telefone
Liga até dois telemóveis
Desfrute da facilidade e conveniência de gerir todas as suas chamadas fixas e móveis em 
apenas um dispositivo inteligente via MobileLink. Basta transferir todos os contactos do 
seu telemóvel e começar a falar.

MobileLink: facilidade e conveniência absolutas
• Todas as chamadas - da rede fixa e móvel - num só telefone
• Transfira facilmente os contactos da agenda do seu telemóvel ou PC
• Guarde até 1200 contactos com 3200 números
• Chamadas móveis com som nítido mesmo em áreas com má recepção

Desfrute de um vasto leque de funcionalidades úteis
• Visor TFT a cores de alto contraste de 4,5 cm (1,8")
• Mensagem até 45 min. no seu atendedor de chamadas
• Modo silencioso com opção de filtragem de chamadas
• O intercomunicador para bebé avisa-o quando o seu bebé necessita da sua atenção
• Evite que chamadas indesejadas sejam efectuadas com o barramento de chamadas

Experimente uma qualidade de som superior
• HQ-Sound e MySound para chamadas nítidas

Ecológico
• Redução da radiação em 60% quando o modo ECO está activado



 Gravação até 45 min.

Com até 45 minutos de tempo de gravação, 
nunca perderá uma mensagem importante.

Modo ECO

Redução da radiação em 60% quando o modo 
ECO está activado

Transferência fácil da agenda

Transfira facilmente os contactos da agenda do 
seu telemóvel ou PC

Agenda grande

Guarde até 1200 contactos com 3200 
números

Visor TFT a cores de 4,5 cm (1,8")

Visor TFT a cores de alto contraste de 4,5 cm 
(1,8")

Intercomunicador para bebé

Receba um alerta quando o seu bebé precisar 
de si. Basta colocar o telefone DECT no 
quarto do bebé e receberá um alerta na sua 
base ou noutro telefone DECT (isto é, noutro 
número da rede fixa) ou telemóvel (quando 
não estiver dentro de casa) quando o bebé 
começar chorar.

Modo silencioso com filtragem

Valoriza a sua privacidade e a tranquilidade em 
casa? Desactive facilmente o toque o telefone 
para períodos "sem chamadas" para desfrutar 
de um pouco de paz e sossego. Uma função 
adicional de filtragem permite que números 
seleccionados da agenda toquem durante este 
modo, assegurando-se de que apenas as 
pessoas "certas" conseguem contactá-lo.

Todas as chamadas num só telefone

Todas as chamadas num só telefone: ligue 
facilmente até dois telemóveis ao seu telefone 
fixo com MobileLink através de Bluetooth e 
desfrute da comodidade de gerir todas as suas 
chamadas fixas e móveis com apenas um 
dispositivo inteligente. Este informa-o de que 
linha é proveniente a chamada recebida e 
permite-lhe escolher qual linha pretende 
utilizar para uma efectuar uma chamada.

Barrar chamadas para números 
seleccionados
Evite surpresas nas contas de telefone 
bloqueando chamadas para números 
específicos, para números que começam com 
determinados dígitos, por exemplo, números 
de valor acrescentado ou com determinados 
indicativos.

Chamadas móveis com som nítido em 
qualquer lugar

Acabaram-se as chamadas não atendidas, as 
chamadas caídas e as más ligações devido a 
zonas sem rede móvel. Basta colocar o seu 
telemóvel num local onde a recepção móvel 
seja mais forte e ligá-lo à sua base com 
MobileLink do seu novo telefone. Agora pode 
desfrutar de chamadas telefónicas com uma 
qualidade excelente – em qualquer local de sua 
casa ou do seu escritório. Além disso, pode 
carregar o seu telemóvel enquanto conversa.
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Som
• HQ-Sound
• Perfil de som: MySound
• Controlo do volume no telefone
• Toques no telefone: 10 polifónicos
• Alta voz

Imagem/visualização
• Tamanho do visor: 1,8"
• Tipo de visor: TFT a cores
• Retroiluminação: sim
• Cor da retroiluminação: Branco
• Resolução do Ecrã Principal: 128 x 160 pixel

Tecnologia sem fios Bluetooth®
• Modos de privacidade da agenda

Funcionalidades
• Apresentação da data / hora
• Despertador
• Luz de evento no telefone
• Indicação para carregar a bateria
• Tempo de carregamento: 8 horas
• Indicação da força do sinal
• Gestão de Chamadas: Chamada em espera*, 

Identificação do autor da chamada*, Microfone 
sem som, Chamadas Não Atendidas, Chamadas 
Recebidas

• Teclado iluminado
• Ligar/desligar o tom das teclas
• Registo automático
• Desligar automático
• Barramento de chamadas
• Aumentar dígito da marcação
• Chamadas internas - vários terminais do telefone
• Bloqueio do teclado numérico
• Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
• Personalização: Barramento de chamadas, 

barramento do ID do autor da chamada, 
retroiluminação, modo silencioso, modo nocturno

• Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
• Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 & 2

• Alcance: Em áreas abertas <300 m | No interior 
<50 m (DECT) No interior <12 m (Bluetooth)

• Até 20 horas de tempo de conversação
• Até 250 horas em modo de espera

Capacidade de memória
• Lista de contactos: 200 entradas na rede fixa + 500 

entradas por telemóvel, 3 números por contacto 
móvel

• Capacidade de lista de remarcação: 20
• Identificação do emissor VIP
• Agenda guardada na base

Alimentação
• Capacidade das pilhas: 600 mAh
• Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
• Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo de energia: < 0,7 W

Segurança
• Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede
• Compatível: GAP

Design ecológico
• Modo Eco: automático e manual

Dimensões
• Dimensões da base: TBD (A x P x L)
• Dimensões do auscultador: TBD (A x P x L)

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

9 x 17,1 x 14,2 cm
• EAN: 87 12581 65750 5
• Peso bruto: 0,53 kg
• Peso líquido: 0,42 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,11 kg
•
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