
 

Philips
Bezdrátový telefon

SE1501B
V jednoduchosti je krása

Intuitivní používání
Díky čistému zvuku po celém domě v sobě telefon řady SE1 spojuje výhodu dlouhé doby 
hovoru s vynikajícím dosahem. Poskytuje celé hodiny rozhovorů bez rušení, ať se 
nacházíte kdekoli.

Jasná konverzace po celém domě
• Prakticky bez rušení
• Dosah až 300 m zajistí bezpečný příjem

Dokonalé pohodlí
• Jasný osvětlený displej
• Telefonní seznam s kapacitou 50 jmen
• Více než 12 hodin doby hovoru
 



 Prakticky bez rušení
Díky pokročilé digitální technologii nepodléhají 
hovory rušení z jiných přístrojů.

Dosah až 300 m
Pohybujte se bez starostí uvnitř a vně domu 
v rozmezí max. 50 metrů uvnitř a až 300 metrů vně 
domu (v ideálních venkovních podmínkách).
SE1501B/51

Přednosti
• Indikace úrovně signálu: Ano
Obraz/displej
• Podsvětlení: Ano
• Barva podsvětlení: Jantarová
• Barvy: Černá a bílá
• Rozlišení hlavního displeje: není k dispozici pixel
• Technologie hlavního displeje: TN
• Typ hlavního displeje: Alfanumerický

Zvuk
• Zvonění přístroje: Instrumentální
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Pohodlí
• Budíky: Ne
• Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
• Indikace nabíjení baterií: Ano
• Správa hovorů: Čekající hovor, Identifikace 

volajícího, Konferenční hovor, Explicitní přepnutí 
hovoru, Ztlumení mikrofonu

• Snadné použití: Zámek klávesnice, Ovládání 
prostřednictvím nabídek

• Možnost použití více zákl. stanic: 1
• Možnost použití více přístrojů: Až 4 přístroje

Funkce sítě
• Anténa: Integrovaná v základně, Integrovaná v 

přístroji
• Vytáčení: Tónové, Pulsní

Kapacita paměti
• Položky záznamu hovorů: 10
• Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
• Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 5

Rozměry
• Rozměry základny: 116,5 x 117,5 x 76,5 mm
• Rozměry přístroje: 162 x 48 x 28 mm

Spotřeba
• Kapacita baterie: 550 mAh
• Typ baterie: AAA NiMH
• Typ baterií: Dobíjecí
• Napájení ze sítě: AC 220-240 V – 50 Hz
• Počet baterií: 2 ke každému přístroji
• Doba v pohotovostním režimu: až 150 hodin
• Doba hovoru: Až 12 hodin
•

Specifikace
Bezdrátový telefon
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