
 

Philips
Trådløs telefon

SE7301B
Se, hvem der ringer

Se et billede af den person, der ringer, i stedet for bare hans telefonnummer. SE7-serien 
udnytter farveskærmen til det yderste. Farvefotos, animerede ikoner og spil udnytter 
telefonens fokus.

Få det meste ud af farve
• Fotocall – Vis et foto af den person, du taler med
• Animeret ikonstyret menu
• Gode indbyggede spil

Kom på niveau med din mobil
• Download billeder, fotos og ringetoner via USB-porten
• Kopiering af SIM-kort
• Hold kontakt med SMS'er

Oplev den bedste lydkvalitet
• Krystalklar lydkvalitet
• Telefonhøjttaler - Tal uden at holde
 



 FotoCall
Når telefonen ringer, viser skærmen et foto, som du 
har knyttet til den person, der ringer op. På den 
måde kan du hurtigt og nemt se, hvem der ringer. 
Derudover kan du vælge en ringetone til personen.

Animeret ikonstyret menu
Den levende skærm i fuld farve og den animerede 
ikonstyrede menu er en enkel brugergrænseflade, 
der letter navigationen.

God til spil
Brug telefonen til afstressning. Sæt dig, vælg et spil og 
lav en ny high score!

Download via USB-porten
Overfør nemt billeder, fotos eller ringetoner fra din 
PC til din telefon via USB-porten.

Kopiering af SIM-kort
Du kan kopiere SIM-kort og overføre hele din 
mobile telefonbog til din fastnettelefon på sekunder.

Hold kontakt med SMS'er
SMS er en enkel metode til at udveksle informationer 
via telefonnettet. Du skriver først teksten offline, og 
når du er klar, sender du den til så mange personer, 
som du ønsker.

Krystalklar lydkvalitet
Brugen af digital kommunikation eliminerer praktisk 
talt interferens, brum og sus. Det forbedrer 
forståeligheden i de beskeder, der indtales på 
telefonsvareren. Desuden får brugerne mulighed for 
at optage og gengive musik.

Telefonhøjttaler - Tal uden at holde
Håndfri brug med den indbyggede højttaler der 
forstærker den talendes stemme, så du kan tale og 
lytte uden at holde røret til øret. Det er specielt 
nyttigt, hvis I er flere tilstede, eller du vil tage noter.
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Vigtigste nyheder
• SMS-lagringskapacitet: 100
•

Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Skærmfarver: 65.536 farver
• Hovedskærmopløsning: 128 x 160 pixel
• Hovedskærmteknologi: CSTN
• Hovedskærm: Grafik

Lyd
• Håndsæt ringetoner: Instrumental, Polyfonisk
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Tilslutning
• Hovedsæt: Via jack-stik (håndsæt)
• USB: USB 1.1

Komfort
• Alarmer: Vækkeur
• Baggrundsbelyst tastatur: Ja (Hvid)
• Basestation taster: Personsøgningstast
• Basestation med hukommelseskortlæser: SIM-

kortlæser
• Indikator for batteriopladning
• Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-

afbryder
• Brugervenlighed: Håndfri med fuld duplex, Grafisk 

brugergrænseflade, Tastaturlås, Menubetjening
• Funktion: Babyen kalder, Babyovervågning
• Multi-base: Op til 4 baser
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 6 håndsæt
• Personalisering/tilpasning: Billede, der kan 

downloades, Ringetoner, der kan downloades, 
FotoCall, Tapet

• Angivelse af signalstyrke
• VIP-gruppe med egen melodi: Ja, 3 grupper
• Integrerede spil: 3

Tilbehør
• CD-ROM: Installations-CD-ROM
• Aftagelig bælteclips
• USB-kabel
• Bælteclip

Mål
• Størrelse på base: 116 x 84 x 70 mm
• Mål (håndsæt): 140 x 46 x 29 mm

Strøm
• Batterikapacitet: 600 mAh
• Batteritype: AAA
• Batteritype: NiMH
• Batteritype: Genopladelig
• Lysnet: AC 220-240V - 50 Hz
• Batterier: 2
• Standby-tid: Op til 150 timer
• Taletid: Op til 12 timer

Netværksfunktioner
• Antenne: Integreret på base, Integreret på håndsæt
• Kompatibel: GAP
• Opkald: Tone, puls, Pulse
• Meddelelsesmuligheder: SMS (Short Message 

Service)

Operatørkrav
• Navn og vis-nummer
• Vis nummer ved ventende opkald

Hukommelseskapacitet
• Poster i opkaldslog: 30
• Telefonbog: 250 navne og numre
• Antal SMS boxe: 10
• Plads til at downloade billeder: 20 fotos
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