Philips
Telefone sem fios

SE4301S

SIMplifique a sua vida
Torne o seu telefone de casa numa extensão do seu telemóvel, com a funcionalidade de
cópia do cartão SIM oferecida pela série SE4. Texto, retroiluminação e identificação de
chamadas tornam este telefone tão completo como o seu telemóvel.
Esteja em linha com o seu telemóvel
• Mantenha o contacto por texto SMS
• Funcionalidade de cópia do cartão SIM
Comodidade pura
• O visor indica o nome e número da pessoa que faz a chamada
• Alta voz - Fale com as mãos livres
• Visor e teclado retroiluminados
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Telefone sem fios
Especificações

Produtos em destaque

Imagem/Visualização
•
•
•
•
•
•
•

Retroiluminação
Cor da retroiluminação: Âmbar
Cores do ecrã: Preto e branco
Linhas de texto: 2
Resolução do Ecrã Principal: nd pixel
Tecnologia do Ecrã Principal: CSTN
Tipo do Ecrã Principal: Dot-Matrix

Conveniência

• Alarmes: Despertador
• Teclas da estação de base: Tecla de pager
• Leitor Cartões Mem. Estação Base: Leitor de
Cartões SIM
• Indicação de carregamento da bateria
• Gestão de Chamadas: Chamada em Espera, ID do
Emissor, Microfone sem som
• Fácil de Utilizar: Modo mãos livres, Bloqueio do
teclado numérico, Controlo de Menus
• Função: Função Babysit, Chamada para Bebé
• Capacidade multibases: 1
• Capacidade multimicrotelefones: Até 5
auscultadores
• Indicação da força do sinal
• Grupo VIP com melodia própria: Sim, 3 grupos
• Teclado retroiluminado: Sim (Âmbar)

Funcionalidades de Rede

• Antena: Integrada na base, Integrada no
microtelefone
• Compatível: GAP
• Marcação: Por tons, Impulso
• Mensagens: SMS (Short Message Service)
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Requisitos do Operador

Funcionalidade de cópia do cartão SIM
Com a funcionalidade de cópia do cartão SIM, pode
transferir toda a sua lista de contactos do telemóvel para
o seu telefone de casa, em alguns segundos.

Som

Mantenha o contacto por texto SMS
O SMS é uma forma simples de trocar informações pelo
telefone. Introduz primeiro o texto offline e, assim que
estiver pronto, basta enviá-lo para as pessoas que quiser.

• ID do Emissor e Nome
• ID do emissor da chamada com chamada em
espera
• Toques do microtelefone: Instrumental,
Polifónicos
• Controlo do volume: Controlo do volume para
cima/baixo

Capacidade de Memória
•
•
•
•

Capacidade de armazenamento SMS: 25
Entradas do registo de chamadas: 50
Lista de contactos: 250 nomes e números
Número de Caixas SMS: 10

Corrente
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidade da pilha: 650 mAh
Tipo de bateria: AAA
Tipo de Bateria: NiMH
Tipo de Pilha: Recarregável
Corrente eléctrica: CA 220-240 V - 50Hz
Número de pilhas: 2
Tempo em 'standby': Até 150 horas
Tempo de conversação: Até 12 horas

Dimensões

• Dimensões da base: 117 x 84 x 66 mm
• Dimensões do microtelefone: 140 x 46 x 25 mm
•
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Nome/número de origem da chamada
O nome da pessoa ou empresa emissora da chamada
aparece no visor do telefone. Os nomes de quem telefona
pela primeira vez podem ser apresentados, além dos que
já estão programados no telefone de antemão.
Alta voz - Fale com as mãos livres
O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado
para amplificar a voz do emissor, permitindo-lhe falar e
ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone
contra a orelha. É particularmente útil se pretender
partilhar a chamada com terceiros ou tirar notas durante
uma chamada.
Visor e teclado retroiluminados
O visor e teclado retroiluminados asseguram uma fácil
visualização e operação em condições de luz fraca

