
 

 

Philips Perfect sound
Telefone sem fio

Série 3000
Dois fones
Preto

SE3602B
Som XHD

para uma voz extremamente nítida
Com uma nitidez de voz tão clara quanto em uma conversa face a face, a série SE3 
aproxima as pessoas e seus sentimentos. A nitidez de voz traz a emoção de volta às 
ligações telefônicas. Ideal para permanecer em contato.

Qualidade de som impressionante
• Som XHD
• Com o alto-falante do handset, você pode conversar usando o viva-voz

Extremamente prático
• Display de duas linhas e alto contraste
• Display iluminado com brilho
• Agenda de telefone com 100 nomes

Design ecológico
• Consumo de energia muito baixo
• Redução automática da energia emitida



 Som XHD
Não importa onde você esteja, é possível conversar 
ao telefone sem ruídos, com uma sonoridade incrível 
e alta nitidez de voz. Graças a um alto-falante de alta 
qualidade, à tecnologia sofisticada e a uma câmara 
acústica real, você pode contar com uma qualidade 
sonora inacreditável em todas as conversas 
telefônicas.

Fone com alto-falante
O modo Viva-voz usa um alto-falante interno para 
amplificar a voz do usuário, permitindo que você fale 
e ouça durante uma chamada sem precisar segurar o 
fone junto ao ouvido. Isso é muito útil quando você 
compartilha a chamada com outras pessoas ou 
executa outras tarefas ao mesmo tempo.

Consumo de energia muito baixo
Graças a uma fonte de alimentação de alta eficiência, 
o consumo de energia geral é reduzido em mais de 
50% em comparação com uma fonte de alimentação 
convencional.
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Destaques
• Tempo de conversa: Até 14 horas
•

Imagem/tela
• Luz de fundo
• Cor da luz de fundo: Âmbar
• Cores da tela: Preto e branco
• Linhas de texto: 2
• Tecnologia do display principal: STN
• Tipo do display principal: Matricial

Som
• Toques de telefone: Polifônico
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Praticidade
• Alarmes: Despertador
• Teclas da estação base: Tecla de localização
• Indicação de carga da bateria
• Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera, 

Identificador de chamadas, Conference Call, 
Transferência de chamada ativa, Microfone mudo

• Fácil de usar: Viva-voz duplex completo, Bloqueio 
do teclado, Controle do menu

• Capacidade para várias bases: 1
• Capacidade para vários fones: Até 5 fones
• Indicação da intensidade do sinal
• Viva-voz

Funções de rede
• Antena: Integrado à base, Integrado ao telefone
• Compatível: GAP
• Discagem: Tom, Pulso

Requisitos do operador
• Nome e ID da chamada originada
• ID do chamador em espera

Capacidade de memória
• Entradas do registro de chamadas: 20
• Agenda telefônica: 100 nomes e números
• Capacidade da lista de rediscagem: 10

Dimensões
• Dimensões da base: 108 x 105 x 107 mm
• Dimensões do fone: 164,5 x 46,2 x 26,5 mm

Alimentação
• Capacidade da bateria: 650 mAh
• Tipo de pilha: AAA NiMH
• Tipo de bateria: Recarregável
• Alimentação: AC 220-240V - 50Hz
• Nº de pilhas: 2 por telefone
• Tempo de espera: Até 170 horas
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