
 

Philips
Langaton puhelin

SE7301B
Näet soittajan

Nyt voit nähdä soittajan kasvot pelkän numeron sijaan. SE7-sarjan puhelinten upea 
värinäyttö tehostaa katseluelämystä. Värikuvien ja animoitujen kuvakkeiden katseleminen 
sekä pelien pelaaminen on tällä puhelimella entistä antoisampaa.

Ota kaikki irti väreistä
• Fotocall - Näyttää soittavan henkilön valokuvan
• Animoitu kuvakevalikko
• Sopivat erityisesti sisäisten pelien pelaamiseen

Ole linjassa puhelimesi kanssa
• Lataa kuvia, valokuvia ja soittoääniä USB-portin avulla
• SIM-kortin kopiointitoiminto
• Pidä yhteyttä tekstiviesteillä

Koe paras äänenlaatu
• Crystal Clear -äänenlaatu
• Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
 



 FotoCall-toiminto
Kun puhelin soi, näytössä näkyy kuva, jonka olet 
yhdistänyt soittajaan. Näin voit tunnistaa soittajan 
nopeasti ja kätevästi. Lisäksi voit valita tietyn 
soittoäänen kyseiselle soittajalle.

Animoitu kuvakevalikko
Animoidussa kuvakevalikossa on käytetty hyväksi 
kaikkia täysvärinäytön ominaisuuksia. Näin 
käyttöliittymä on visuaalisesti miellyttävä, ja 
navigointi on helppoa.

Sopivat erityisesti pelaamiseen
Tee puhelimesta stressilelu. Istu alas, valitse hyvä peli 
ja tee uusi ennätys!

Lataus USB-portin kautta
Voit kätevästi siirtää kuvia, valokuvia tai soittoääniä 
tietokoneeltasi puhelimeen USB-portin kautta.

SIM-kortin kopiointitoiminto
SIM-kortin kopiointitoiminnon avulla voit siirtää 
matkapuhelimesi koko puhelinmuistion 
kotipuhelimeen muutamassa sekunnissa.

Pidä yhteyttä tekstiviesteillä
Tekstiviesti on helppo tapa siirtää tietoja 
puhelinlinjoilla. Teksti kirjoitetaan ottamatta 
yhteyttä, ja kun se on valmis, voit lähettää sen niin 
monelle henkilölle kuin haluat.

Crystal Clear -äänenlaatu
Digitaalisen yhteyden käyttö poistaa käytännössä 
häiriöt, kohinan ja suhinan. Se parantaa vastaajaan 
jätettyjen viestien kuultavuutta ja sen avulla voi jopa 
nauhoittaa ja toistaa musiikkia.

Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
Handsfree-tilan sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa 
soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella 
pitämättä luuria korvalla puhelun aikana. Erityisen 
kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun 
muiden kanssa ja tehdä samalla muistiinpanoja.
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Kohokohdat
• Sisäiset pelit: 3
Kuva/näyttö
• Taustavalo
• Taustaväri: valkoinen
• Näyttövärit: 65 536 väriä
• Päänäytön tarkkuus: 128 x 160 pikseli
• Päänäyttötekniikka: CSTN
• Päänäytön tyyppi: Graafinen

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

säätö ylös/alas

Liitännät
• Kuulokkeet: Liittimen kautta (kuuloke)
• USB: USB 1.1

Käytön mukavuus
• Herätykset: Herätyskello
• Taustavalaistu näppäimistö: Kyllä (valkoinen)
• Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
• Tukiasemassa muistikortin lukija: SIM-kortin lukija
• Latausilmaisin
• Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus, Soittajan 

tunnistus, Mikrofonin mykistys
• Helppokäyttöinen: Kaksisuuntainen handsfree-

toiminto, Graafinen käyttöliittymä, 
Näppäimistölukko, Valikkojen hallinta

• Toiminto: Baby Call -toiminto, 
Lapsenvahtitoiminto

• Monen tukiaseman mahdollisuus: Jopa 4 
tukiasemaa

• Usean luurin mahdollisuus: Enintään 6 luuria
• Mukautettavuus/mukautus: Ladattavat kuvat, 

Ladattavat soittoäänet, FotoCall-toiminto, 
Taustakuva

• Signaalivoimakkuuden ilmaisin
• Omat VIP-soittoäänet: Kyllä, 3 ryhmää

Lisätarvikkeet
• CD-ROM: Asennus-CD-ROM
• Irrotettava vyöpidike
• USB-johto
• Vyöpidike

Mitat
• Tukiaseman mitat: 116 x 84 x 70 mm
• Luurin mitat: 140 x 46 x 29 mm

Virta
• Akun kapasiteetti: 600 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

Muistikapasiteetti
• Soittajaluettelo: 30
• Puhelinmuistio: 250 nimeä ja numeroa
• Tekstiviestilaatikoiden lukumäärä: 10
• Kuvien latauskapasiteetti: 20 valokuvaa
• Tallennustilaa tekstiviesteille: 100
•
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