
 

 

„Philips“
„ThinkLink“ papildomas 
ragelis

SE8880B
Visi skambučiai iš vieno aparato

„Philips SE8880B/12“ belaidis telefonas suteikia galimybę mėgautis neprilygstamu 
patogumu ir aukščiausios kokybės garsu. Vienu įrenginiu galite skambinti ir priimti 
fiksuotojo ir mobiliojo ryšio skambučius!

Išbandykite aukščiausios kokybės garsą
• „MySound“: asmeniniai garso profiliai
• Naudodami ragelio garsiakalbį galėsite kalbėti laisvomis rankomis

Mėgaukitės itin dideliu patogumu
• Skambinkite ir priimkite skambučius laidinėmis ir mobiliosiomis linijomis iš savo namų
• Sujungia du mobiliuosius telefonus su namų telefonu „Bluetooth“ ryšiu
• Įkrauna „iPhone“ ir mobilųjį telefoną
• 200 vardų laidinio telefono telefonų knyga 500 vardų mobiliojo telefono telefonų knyga
• 6,1 cm (2,4 in) didelės skiriamosios gebos TFT spalvotas ekranas

Niekada nepraleisite skambučio ar žinutės
• Tiesioginės prieigos autoatsakiklis aparate ir ragelyje
• Iki 60 minučių įrašymo laiko

Taupykite energiją
• Nedidelės energijos sąnaudos: < 0,65 W, nustačius parengties režimą



 Visi skambučiai iš jūsų namų telefono

Dabar galite skambinti laidinio ir mobiliojo ryšio 
linijomis savo namų telefonu. Šiuo gaminiu galima 
prijungti iki dviejų mobiliųjų telefonų prie jūsų namų 
telefono „Bluetooth“ ryšiu – neįtikėtinai patogu. Be 
to, galite sinchronizuoti savo mobiliojo telefono 
telefonų knygą su laidiniu telefonu ir kompiuteriu.

„MySound“

Kiekvienas žmogus garsą suvokia skirtingai ir turi 
mėgstamų garsų. Kad garsas būtų pats geriausias, 
sukurta „MySound“ sistema, kuri suteikia galimybę 
pasirinkti vieną iš trijų skirtingų garso profilių: aiškaus 
garso profilio („Clear“) – balsas ryškus ir aiškus; 
švelnaus garso profilio („Soft“) – balsas artimas ir 

švelnus; šilto garso profilio („Warm“) – balsas 
malonus ir šiltas.

Ragelio garsiakalbis

Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, naudojamas 
integruotas garsiakalbis, sustiprinantis 
skambinančiojo balso garsumą ir skambučio metu 
leidžiantis kalbėti ir klausyti nelaikant telefono šalia 
ausies. Tai ypač naudinga, jei norite pasidalinti 
skambučiu su kitais ar daryti keletą darbų vienu 
metu.

Nedidelės energijos sąnaudos: < 0,65 W

„Philips“ telefonai taupo energiją bei tausoja aplinką. 
Dabar, nustačius parengties režimą, energijos 
sunaudojama mažiau nei < 0,65 W.
SE8880B/12

Specifikacijos
Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

24,8 x 14,2 x 9 cm
• Grynasis svoris: 0,666 kg
• Bendras svoris: 0,827 kg
• Pakuotės svoris: 0,161 kg
• EAN: 87 12581 62001 1
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Išdėstymo tipas: Kintamas

Garsas
• Garso profilis: „MySound“
• Triukšmo mažinimas
• Garso reguliatorius ragelyje
• Melodijos ragelyje: 10 polifoninių HQ + 5 

standartinės
• Telefono garsiakalbis

Vaizdas / ekranas
• Ekrano dydis: 2,4 col.
• Ekrano tipas: TFT spalvotas
• Foninis apšvietimas: taip
• Fono spalva: Balta

Patogumas
• Kambario stebėjimas
• Dienos / laiko rodymo ekranas
• Žadintuvas
• Iki 22 valandų pokalbių laiko
• Iki 300 valandų budėjimo laiko
• Įvykio lemputė ragelyje
• Baterijos įkrovimo rodymas
• Įkrovimo laikas: 8 val.
• Signalo stiprumo indikacija
• Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, 

Skambintojo ID*, Mikrofono nutildymas, Praleisti 
skambučiai, Priimti skambučiai

• Šviečianti klaviatūra
• Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
• Autoregistracija

Atminties talpa
• Telefonų knyga: 200 vardų ir numerių + 500 

kiekvieno mobiliojo telefono įrašų
• Telefonų knyga: 50 įrašų
• Sąrašo perrinkimas: 20
• VIP skambintojų atpažinimas

Maitinimas
• Baterijos talpa: 750 mAh
• Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
• Elektros energija: AC 100-240V~50 / 60 Hz
• Energijos sąnaudos: < 0,7 W

Sauga
• Siuntimo šifravimas: taip

Tinklo funkcijos
• Suderinamas: GAP

SAR vertė
• „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

„Eco Design“
• Eko režimas: automatinis ir rankinis

Matmenys
• Aparato matmenys: TBD (A x G x P)
• Ragelio matmenys: TBD (A x G x P)
•
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