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Kuva/näyttö
• Taustavalo
• Taustaväri: valkoinen
• Näyttövärit: 4096 väriä
• Päänäytön tarkkuus: 98 x 67 pikseli
• Päänäyttötekniikka: CSTN
• Päänäytön tyyppi: Graafinen

Ääni
• Luurin soittoäänet: Instrumentaaliset, Moniääniset
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Käytön mukavuus
• Herätykset: Herätyskello
• Taustavalaistu näppäimistö: Kyllä (keltainen)
• Tukiaseman ominaisuudet: Viestilaskuri 

tukiasemassa
• Tukiaseman painikkeet: Vastaajan painikkeet, 

Hakupainike
• Tukiasemassa muistikortin lukija: SIM-kortin lukija
• Latausilmaisin
• Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus, Soittajan 

tunnistus, Mikrofonin mykistys
• Helppokäyttöinen: Graafinen käyttöliittymä, 

Handsfree-tila, Näppäimistölukko, Valikkojen 
hallinta

• Sisäiset pelit: 2
• Toiminto: Baby Call -toiminto, 

Lapsenvahtitoiminto
• Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
• Usean luurin mahdollisuus: Enintään 5 luuria
• Mukautettavuus/mukautus: Taustakuva
• Signaalivoimakkuuden ilmaisin
• Omat VIP-soittoäänet: Kyllä, 3 ryhmää

Mitat
• Tukiaseman mitat: 116 x 84 x 70 mm
• Luurin mitat: 140 x 46 x 25 mm

Virta
• Akun kapasiteetti: 650 mAh
• Pariston malli: AAA
• Pariston malli: NiMH
• Akkutyyppi: Ladattava
• Verkkovirta: 220 - 240 V AC, 50 Hz
• Paristojen määrä: 2
• Valmiusaika: Enintään 150 tuntia
• Puheaika: Enintään 12 tuntia

Verkko-ominaisuudet
• Antenni: Integroitu tukiasemaan, Integroitu luuriin
• Yhteensopiva: GAP
• Valintatyyppi: Äänivalinta, pulssi
• Viestijärjestelmä: Tekstiviesti (SMS)

operaattorin vaatimukset
• Soittajan tunnistus
• Soittajan tunnistus odottavasta puhelusta

Vastaaja
• Plug & Play -vastaaja
• Tallennuskapasiteetti: jopa 30 min
• Viestilaskuri tukiasemassa

Muistikapasiteetti
• Soittajaluettelo: 50
• Puhelinmuistio: 250 nimeä ja numeroa
• Tekstiviestilaatikoiden lukumäärä: 10
• Tallennustilaa tekstiviesteille: 50
•

Langaton puhelinvastaaja
  

Tekniset tiedot

Julkaisupäivä 2007-09-25

Versio: 2.0

12 NC: 9961 400 05511
EAN: 87 10895 93006 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n  
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
SE635

Tärkeim

Digitaalin
Digitaalisen

30 minuu

Valaistu v
Vilkaisemal
viestejä.

Kuvakekä
Toiminnot o
jokaista kuv
selaamista 

Vapaaval
Kuva kertoo
puhelimess
mielialaasi 

Sopivat e
Tee puhelim
tee uusi enn

SIM-kort
SIM-kortin 
matkapuhe
muutamass

Pidä yhte
Tekstiviesti 
Teksti kirjoi
valmis, voit 
haluat.
1S/21

mät om

en vastaa
 vastaajan 

tin tallen

iestilasku
la tukiasem

yttöinen
n koottu us
aa värilline
ja puhelime

intainen t
 enemmän

a olevia tau
vastaava ku

rityisesti 
esta stress
ätys!

in kopioin
kopiointitoim
limesi koko
a sekunniss

yttä teks
on helppo t
tetaan otta
lähettää se
ja
ansiosta olet aina tavoitettavissa.

nusaika

ri
aa näet välittömästi, oletko saanut 

 värinäyttö
eisiin valikkokohteisiin, joista 
n kuvake. Tämä helpottaa 
n käyttöä.

austakuva
 kuin tuhat sanaa. Selaa 
stakuvia. Valitse vaikka päivittäin 
va näyttösi taustakuvaksi.

pelaamiseen
ilelu. Istu alas, valitse hyvä peli ja 

titoiminto
innon avulla voit siirtää 

 puhelinmuistion kotipuhelimeen 
a.

tiviesteillä
apa siirtää tietoja puhelinlinjoilla. 
matta yhteyttä, ja kun se on 
n niin monelle henkilölle kuin 
inaisuud
et


