Philips
Sladdlös telefon

SE4302S

Förenkla ditt liv
Gör hemtelefonen till en förlängning av mobilen med kopieringsfunktionen för SIM-kort
som finns i SE4-serien. Textmeddelanden, bakgrundsbelysning och nummerpresentation
gör den här telefonen lika komplett som din mobil.
Flerpack för ultimat bekvämlighet
• Komplett paket med telefon, en basenhet och 2 handenheter
• Med 2 telefonlurar i separata rum kan du lyssna på ditt barn
• Fria intercom-samtal — kostnadsfria samtal mellan handenheterna
I samklang med din mobil
• Kopieringsfunktion för SIM-kort
• Håll kontakten via SMS
Ren bekvämlighet
• Visar namn och telefonnummer på den som ringer
• Högtalartelefon – prata utan lur
• Bakgrundsbelyst display och knappsats

Sladdlös telefon

SE4302S/21

Specifikationer

Produktfördelar

Bild/visning
•
•
•
•
•
•
•

Bakgrundsbelysning
Färg på bakgrundsbelysning: Gul
Antal färger: Svartvit
Textrader: 2
Huvudskärmsupplösning: saknas bildpunkt
Huvudskärmsteknik: CSTN
Huvudskärmstyp: Punktmatris

Bekvämlighet

• Larm: Väckarklocka
• Basstationstangenter: Knapp på
handenhetssökare
• Minneskortläsare till basstation: SIM-kortläsare
• Laddindikator
• Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID,
Gruppsamtal, Explicit samtalsöverföring,
Ljudavstängning
• Lättanvänd: Handsfree-läge, Lås för knappsats,
Menykontroll
• Funktion: Barnpassningsfunktion, Barnvakt
• Multibasfunktion: 1
• Multihandset-funktion: Upp till 5 handenheter
• Signalstyrkeindikering
• VIP-grupp med egen melodi: Ja, 3 grupper
• Bakgrundsbelyst knappsats: Ja (gul)

Nätverksfunktioner

• Antenn: Integrerad på basenhet, Integrerad på
handenheten
• Kompatibel: GAP

• Uppringning: Ton, Puls
• Meddelandefunktioner: SMS (Short Message
Service)

Set med 2 handenheter
Komplett paket med Plug & Play-telefon, en basenhet
och 2 handenheter

Operatörskrav

Barnpassningsfunktion
Oroar du dig över att ditt barn inte sover? Nu behöver du
inte hela tiden gå tillbaka och kontrollera sovrummet.
Med barnvaktsläget kan du hålla ett öra på barnet var
du än befinner dig i huset.

• Namn och uppringnings-ID
• ID för väntande samtal

Ljud

• Ringsignaler för handenhet: Instrumental, Polyfona
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Minneskapacitet

Fria intercom-samtal
Nu behöver du inte sluta med det du håller på med för
att gå och ge telefonluren till sonen när kompisarna
ringer. Du ringer helt enkelt bara upp telefonluren i hans
sovrum och kopplar in samtalet, precis som i en
telefonväxel.

Ström

Kopieringsfunktion för SIM-kort
Med kopieringsfunktionen för SIM-kort kan du överföra
hela telefonboken från mobilen till din hemtelefon på
bara några sekunder.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagringskapacitet för SMS: 25
Poster i samtalslogg: 50
Telefonbok: 250 namn och nummer
Antal SMS-brevlådor: 10
Batterikapacitet: 650 mAh
Batterityp: AAA
Batterityp: NiMh
Typ av batteri: Uppladdningsbara
Nätström: AC 220–240 V - 50 Hz
Antal batterier: 2
Standby-tid: Upp till 150 timmar
Samtalstid: Upp till 12 timmar

Storlek

• Basmått: 117 x 84 x 66 mm
• Mått - handenhet: 140 x 46 x 25 mm
•

Håll kontakten via SMS
SMS är ett lätt sätt att utväxla information över
telefonnätet. Först skriver du texten offline och sedan
skickar du den till så många personer du vill.
Namn- och nummerpresentation
Namnet på personen eller företaget som ringer upp visas
på telefonens display. Namnen på personer som ringer
upp för första gången kan visas utöver de som redan
programmerats in i telefonen.
Högtalartelefon – prata utan lur
I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att
förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata
och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot örat. Den
här funktionen är speciellt användbar om du vill dela
samtalet med andra eller ta anteckningar under
samtalet.
Bakgrundsbelyst display och knappsats
Bakgrundsbelyst display och knappsats ger enkel visning
och användning i dåliga ljusförhållanden
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