Philips
Telefonsvarer for trådløs
telefon

SE6352S

Smarte farger
Den fargerike skjermen liver opp SE6-utgaven og gir en helt ny opplevelse når du
ringer. Fargene gjør det ikke bare enklere å navigere, de gir også mer dybde til
tilknyttede funksjoner og SIM-telefonboken.
Multipakke for ultimat anvendelighet
• Komplett DECT-telefonpakke som inkluderer en base og to håndsett
• Bruk 2 telefonrør i hvert sitt rom til å overføre lyder
• Gratis intercom – gratis internsamtaler mellom håndsettene
Gå aldri glipp av en samtale
• Digital telefonsvarer
• 30 minutters opptakstid
• Opplyst meldingsteller på base
Farger gir telefonen liv
• Ikondrevet fargemeny
• Valg av bakgrunn
• Flott til spilling med innebygde spill
På lag med mobiltelefonen
• Kopiering av SIM-kort
• Hold kontakten med SMS-teksting
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Telefonsvarer for trådløs telefon
Spesifikasjoner

Produkthøydepunkter

Bilde/skjerm
•
•
•
•
•
•

Bakbelysning
Bakbelysningsfarge: Hvit
Skjermfarger: 4096 farger
Hovedskjermoppløsning: 98 x 67 piksel
Hovedskjermteknologi: CSTN
Hovedskjermtype: Grafikk

Lyd

• Ringesignaler for håndsett: Instrumental, Polyfon
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Anvendelighet

• Alarmer: Vekkerklokke
• Bakbelyst nummertastatur: Ja (gult)
• Funksjoner på basestasjonen: Meldingsteller på
base
• Basestasjonstaster: Taster, telefonsvarer,
Personsøkertast
• Minnekortleser i basestasjon: SIM-kortleser
• Lade-indikasjon, batteri
• Samtalestyring: Samtale venter, Oppringings-ID,
Konferansesamtale, Eksplisitt samtaleoverføring,
Mikrofonutkopling
• Enkel bruk: Grafisk brukergrensesnitt,
Håndfrimodus, Nummertastaturlås,
Menykontroll
• Innebygde spill: 2
• Funksjon: Babycall, Barnevaktfunksjon
• Flerbasemulighet: 1
• Mulighet for flere håndsett: Opptil fem
telefonrør
• Personlige innstillinger/tilpasning: Bakgrunn
• Signalstyrkeindikasjon
• VIP-gruppe med egen melodi: Ja, tre grupper

Mål

Plug & Play-pakke – to håndsett
En praktisk Plug & Play DECT-telefonpakke som
inkluderer en base og to håndsett.

Effekt

Barnevaktfunksjon
Bekymret for at babyen ikke sover? Ingen grunn til å gå
inn og ut av barnerommet for å sjekke. Med
barnevaktmodus kan du høre babyen uansett hvor du
befinner deg i huset.

• Mål på base: 116 x 84 x 70 mm
• Mål, håndsett: 140 x 46 x 25 mm
•
•
•
•
•
•
•
•

Batterikapasitet: 650 mAh
Batteritype: AAA
Batteritype: NiMH
Batteritype: Oppladbar
Lysnett: AC 220–240 V – 50 Hz
Antall batterier: 2
Standby-tid: Opptil 150 timer
Taletid: Opptil 12 timer

Nettverksfunksjoner
•
•
•
•

Antenne: Integrert i base, Integrert i håndsett
Kompatibel: GAP
Ringer: Tone, Puls
Meldingstjeneste: SMS (Short Message Service)

Operatørkrav

• Navn og oppringer-ID
• Oppringer-ID for samtale venter

Telefonsvarer

• Plug & Play-telefonsvarer
• Innspillingstid kapasitet: Opptil 30 min
• Meldingsteller på base

Minnekapasitet

• Samtaleloggoppføringer: 50
• Telefonliste for navn og nummer: 250 navn og
numre
• Antall SMS-bokser: 10
• SMS-lagringskapasitet: 50
•

Gratis intercom
Du behøver ikke stoppe det du holder på med for å gi
håndsettet til sønnen din når en av vennene hans ringer.
Du ringer ganske enkelt håndsettet i hans rom og
overfører samtalen.
Digital telefonsvarer
Med en digital telefonsvarer går du aldri glipp av en
samtale eller melding.
30 minutters opptakstid
Opplyst meldingsteller
Med et raskt blikk på basestasjonen kan du se om du
har mottatt noen meldinger.
Ikondrevet fargemeny
Alle funksjonene er gruppert i flere menyelementer som
vises med et fargeikon. Dette gjør det enklere å
navigere og bruke telefonen.
Valg av bakgrunn
Et bilde sier mer enn tusen ord. Bla gjennom bildene
som er integrert i håndsettet. Velg det du synes passer
best til stemningen denne dagen, og bruk det som
bakgrunn på displayet.
Flott til spilling
La telefonen bli en kilde til avstressing. Len deg tilbake,
velg et spill og sett en ny rekord!
Kopiering av SIM-kort
Ved hjelp av kopiering av SIM-kort kan du overføre hele
mobiltelefonboken til hjemmetelefonen på noen få
sekunder.
Hold kontakten med SMS-teksting
SMS gjør det enkelt å utveksle informasjon over
telefonlinjen. Først skriver du inn teksten frakoblet, og
når du er ferdig, sender du meldingen til så mange
personer du vil.
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