
 

 

Philips
Bezdrôtový telefón

SE1501B
Jednoduchosť v tej najdokonalejšej podobe
Intuitívne používanie
Séria SE1 s čistým zvukom kdekoľvek v dome kombinuje pohodlie dlhého času hovoru 
s vynikajúcim dosahom, aby poskytla hodiny nerušenej konverzácie bez ohľadu na to, kde 
sa nachádzate.

Hovory bez rušenia v okolí celého domu
• Prakticky bez rušenia
• Rozsah až 300 m pre bezpečný príjem

Absolútne pohodlie
• Jasne podsvietený displej
• Telefónny zoznam na 50 mien
• Čas hovoru dlhší ako 12 hodín



 Prakticky bez rušenia
Vďaka pokročilej digitálnej technológii nie sú hovory 
rušené inými zariadeniami.

Rozsah až 300 m
Voľne sa pohybujte okolo domova v maximálnom 
dosahu 50 metrov vo vnútri a až 300 metrov vonku 
na voľnom priestranstve (pri ideálnych vonkajších 
podmienkach).
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Obraz/Displej
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Jantárová
• Farby displeja: Čiernobiele
• Rozlíšenie hlavného displeja: na pixel
• Technológia hlavného displeja: TN
• Typ hlavného displeja: Alfanumerické

Zvuk
• Tóny zvonenia mikrotelefónu: Inštrumentálne
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: Nie
• Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
• Indikácia nabíjania batérie
• Správa hovorov: Čakajúci hovor, Identifikácia 

volajúceho, Konferenčný hovor, Explicitné 
presmerovanie hovorov, Stlmenie mikrofónu

• Jednoduché používanie: Uzamknutie klávesnice, 
Ovládanie cez ponuku

• Schopnosť použiť viacero základní: 1
• Viaceré slúchadlá: až 4 mikrotelefóny
• Indikátor sily signálu

Vlastnosti siete
• Anténa: Integrovaná na základni, Integrovaná na 

mikrotelefóne
• Voľba: Tón, Pulzná

Kapacita pamäte
• Záznamy hovorov: 10
• Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
• Kapacita zozn. opät. vyt.: 5

Rozmery
• Rozmery základne: 116,5 x 117,5 x 76,5 mm
• Rozmery slúchadla: 162 x 48 x 28 mm

Príkon
• Kapacita batérií: 550 mAh
• Typ batérie: AAA NiMH
• Druh batérie: Nabíjateľná
• Napájanie zo siete: AC 220-240 V - 50 Hz
• Počet batérií: 2 v každom slúchadle
• Pohotovostný čas: Až 150 hodín
• Čas hovoru: Až 12 hodín
•

Technické údaje
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