Philips
Kablosuz telefon

SE4301S

Hayatınızı kolaylaştırın
SE4 serisinin sunduğu SIM kopyalama özelliği sayesinde ev telefonunuzu cep
telefonunuzun bir parçası haline getirin. Mesajlaşma, arka aydınlatmalar ve arayan ekranı,
bu telefonu cep telefonunuz kadar eksiksiz hale getirir.
Cep Telefonunuzla Aynı Hatta Olun
• SIM-kart kopyalama özelliği
• SMS metni ile iletişimi koparmayın
Tam rahatlık
• Gösterge, arayanın adını ve numarasını gösterir
• Hoparlör-Ellerinizi kullanmadan konuşun
• arka ışıklı ekran ve tuş takımı

Kablosuz telefon

SE4301S/02

Teknik Özellikler

Ürün özellikleri

Görüntü/Ekran
•
•
•
•
•
•
•

Arkadan ışıklandırma
Arkadan renkli ışıklandırma: Sarı
Ekran renkleri: Siyah ve Beyaz
Metin satır sayısı: 2
Ana Ekran Çözünürlüğü: geçersiz piksel
Ana Ekran Teknolojisi: CSTN
Ana Ekran Tipi: Nokta Matris

kolaylıklar

• Alarmlar: Çalar Saat
• Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
• Baz İstasyonu Haf. Kartı Okuyucusu: SIM Kart
Okuyucu
• Pil şarj gösterimi
• Arama Yönetimi: Bekleyen Arama, Arayan
Numarayı Gösterme, Mikrofonun sesini kapatma
• Kullanım kolaylığı: Ahizesiz görüşme modu, Tuş
Kilidi, Menü Kontrolü
• Fonksiyon: Bebek izleme fonksiyonu, Bebek
Monitörü
• Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
• Birden çok ahize olanağı: 5 ahizeye kadar
• Sinyal gücü göstergesi
• Özel melodili VIP grubu: Evet, 3 grup
• arkadan ışıklandırmalı tuş takımı: Evet (Sarı)

Ağ Özellikleri

• Anten: Baz ünitesine entegre, Ahizeye entegre
• Uyumlu: GAP

• Arama: Ton, darbe
• Mesajlaşma: SMS (Kısa Mesaj Servisi)

Operatör Koşulları

• Arayan numarayı ve adı gösterme
• Bekleyen aramadaki numarayı gösterme

Ses

• Ahize zilleri: Enstrümantal, Polifonik
• Ses seviyesi kontrolü: Ses Kontrolü yukarı/aşağı

Hafıza Kapasitesi
•
•
•
•

SMS saklama kapasitesi: 25
Aranan / arayan no kaydı: 50
Telefon Defteri: 250 isim ve numara
SMS Kutu sayısı: 10

Güç
•
•
•
•
•
•
•
•

Pil kapasitesi: 650 mAh
Pil tipi: AAA
Pil Tipi: NiMH
Pil Türü: Şarj edilebilir
Şebeke elektriği: AC 220-240V - 50Hz
Pil sayısı: 2
Bekleme süresi: 150 saate kadar
Konuşma süresi: 12 saate kadar

Boyutlar

• Temel boyutlar: 117 x 84 x 66 mm
• Ahize boyutları: 140 x 46 x 25 mm
•
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SIM-kart kopyalama özelliği
SIM-kart kopyalama özelliği ile birkaç saniye içinde tüm
mobil telefon defterinizi ev telefonuna aktarın.
SMS metni ile iletişimi koparmayın
SMS, telefon hattı üzerinden bilgi paylaşmanın kolay bir
yoludur. Önce çevrimdışı olarak metni yazar, daha sonra
istediğiniz sayıda kişiye gönderebilirsiniz.
Arayanın adını ve numarasını gösterme
Arayan kişi ya da kuruluşun adı telefon ekranında
görüntülenir. Daha önce numarası telefona girilmiş
olanların yanı sıra ilk kez arayanların isimleri de
görüntülenebilir.
Hoparlör-Ellerinizi kullanmadan konuşun
Elleri kullanmadan modunda arayan tarafın sesini artıran
bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza
götürmeden konuşabilir ve karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu
özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını
istediğinizde ya da görüşme sırasında notlar almak
istediğinizde oldukça kullanışlı olur.
arka ışıklı ekran ve tuş takımı
arka ışıklı ekran ve tuş takımı sayesinde yetersiz ışık
altında kolay görüntüleme ve kullanım

