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SE8880B
Όλες οι κλήσεις από μία 

συσκευή
Το ασύρματο τηλέφωνο SE8880B/12 της Philips προσφέρει απόλυτη άνεση και 
κορυφαία εμπειρία ήχου. Λάβετε και πραγματοποιήστε κλήσεις από σταθερό δίκτυο 
ή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, από μία μόνο συσκευή!

Απολαύστε κορυφαία ποιότητα ήχου
• MySound: Προσωπικά προφίλ ήχων
• Ανοικτή συνομιλία - μιλήστε handsfree

Επωφεληθείτε από τη μοναδική της άνεση
• Εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις από σταθερό και κινητό δίκτυο, από το σταθερό 
του σπιτιού

• Συνδέει δύο κινητά τηλέφωνα στο σταθερό σας, μέσω Bluetooth
• Φόρτιση iPhone και κινητού τηλεφώνου
• Τηλεφωνικός κατάλογος 200 ονομάτων στο σταθερό, 500 στο κινητό
• Έγχρωμη οθόνη TFT υψηλής ανάλυσης 6,1 εκ. (2,4")

Μη χάσετε ποτέ κλήση ή μήνυμα
• Αυτόματος τηλεφωνητής άμεσης πρόσβασης, στη βάση και μέσω συσκευής χειρός
• Έως 60 λεπτά χρόνος εγγραφής

Εξοικονομήστε ενέργεια
• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος: < 0,65 W σε κατάσταση αναμονής



 Όλες οι κλήσεις από το σταθερό σας

Τώρα μπορείτε να πραγματοποιείτε και να 
λαμβάνετε κλήσεις από σταθερό και κινητό δίκτυο 
με το τηλέφωνο του σπιτιού σας! Αυτή η συσκευή 
μπορεί να συνδέσει έως και δύο κινητά τηλέφωνα 
στο σταθερό σας μέσω Bluetooth, για απόλυτη 
άνεση. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τον 
τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού σας με τον 
υπολογιστή και το σταθερό σας τηλέφωνο.

MySound

Η αντίληψη του ήχου είναι υποκειμενική και ο 
καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις ακρόασης. 
Γι αυτό το λόγο, το MySound σας παρέχει τρία 
εντελώς διαφορετικά προφίλ για τον ήχο που 
επιλέγετε ώστε να σας προσφέρει την απόλυτη 
εμπειρία ακρόασης: Καθαρός ήχος - για φωνές με 

απόλυτη καθαρότητα και σαφήνεια Απαλός ήχος - 
για μια πιο φιλική και απαλή φωνή Ζεστός ήχος - 
για να ακούγεται η φωνή πιο ευχάριστη και ζεστή.

Συσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης

Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα 
ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη φωνή 
του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να 
ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι 
μια συνομιλία ή αν θέλετε να κάνετε κι άλλα 
πράγματα ταυτόχρονα.

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος: <0,65 
W

Τα τηλέφωνα Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά 
και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό στο περιβάλλον. 
Πλέον, η καταναλισκόμενη ενέργεια σε κατάσταση 
λειτουργίας είναι λιγότερη από < 0,65 W.
SE8880B/12

Προδιαγραφές
Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

24,8 x 14,2 x 9 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,666 κ.
• Μικτό βάρος: 0,827 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,161 κ.
• EAN: 87 12581 62001 1
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

Ήχος
• Προφίλ ήχου: MySound: Και
• Μείωση θορύβου: Και
• Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός: Και
• Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 
πολυφωνικοί υψηλής ποιότητας + 5 τυπικοί

• Ανοιχτή συνομιλία: Και

Εικόνα/Οθόνη
• Μέγεθος οθόνης: 2,4"
• Τύπος οθόνης: Έγχρωμη TFT: Και
• Οπίσθιος φωτισμός: Ναι: Και
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό

Άνεση
• Παρακολούθηση του χώρου: Και
• Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας: Και
• Ξυπνητήρι: Και
• Χρόνος ομιλίας έως και 22 ώρες: Και
• Χρόνος αναμονής έως και 300 ώρες: Και
• Η συσκευή φωτίζεται σε κάθε συμβάν: Και
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Και
• Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες: Και
• Ένδειξη ισχύος σήματος: Και
• Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης*, 
Αναγνώριση κλήσεων*, Σίγαση μικροφώνου, 
Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις

• Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο: Και
• Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων: Και
• Αυτόματη εγγραφή: Και

Χωρητικότητα μνήμης
• Τηλεφωνικός κατάλογος: 200 ονόματα και 
αριθμοί + 500 καταχωρίσεις ανα κινητό

• Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 καταχωρίσεις: Και
• Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 20
• Αναγνώριση κλήσεων VIP: Και

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 750 mAh
• Τύπος μπαταριών: AAA NiMH 
επαναφορτιζόμενες

• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V~50/60 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος: <0,7 W

Ασφάλεια
• Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι: Και

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Συμβατό: GAP

Τιμή SAR
• Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

Οικολογική σχεδίαση
• Λειτουργία Eco: αυτόματο και χειροκίνητο

Διαστάσεις
• Διαστάσεις βάσης: TBD (Υ x Β x Π)
• Διαστάσεις συσκευής χειρός: TBD (Υ x Β x Π)
•
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