
 

 

Philips
Extra ThinkLink-handset

SE8880B
Eén apparaat voor al uw 

oproepen
De draadloze Philips SE8880B/12-telefoon biedt ultiem gebruiksgemak en een 
ongekende geluidservaring. Met dit ene apparaat kunt u nu bellen en gebeld worden via 
de vaste lijn én mobiel.

Ervaar superieure geluidskwaliteit
• MySound: persoonlijke geluidsprofielen
• Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen

Optimaal gebruiksgemak
• Vanaf uw huistelefoon oproepen plaatsen en ontvangen via de vaste lijn én de mobiele telefoon
• Er kunnen via Bluetooth twee mobiele telefoons worden aangesloten op uw huistelefoon
• Laadt iPhones en mobiele telefoons op
• Telefoonboek voor de vaste lijn met 200 namen en telefoonboek voor de mobiele telefoon met 

500 namen
• TFT kleurenscherm van 6,1 cm (2,4") met hoge resolutie

U mist nooit meer een oproep of bericht
• Zowel op basisstation als handset direct toegang tot antwoordapparaat
• Maximale opnametijd van 60 minuten

Energie besparen
• Laag energieverbruik: < 0,65 W in stand-bymodus



 Alle oproepen vanaf uw huistelefoon

Vanaf uw huistelefoon kunt u nu oproepen plaatsen 
en ontvangen via de vaste lijn én mobiele telefoon. 
Met dit product kunt u maximaal twee mobiele 
telefoons aansluiten op uw huistelefoon via een 
Bluetooth-verbinding voor ultiem gebruiksgemak. 
Tevens kunt u uw mobieletelefoonboek 
synchroniseren met de vaste telefoon en uw 
computer.

MySound

Geluidsperceptie is subjectief en iedereen heeft zijn 
eigen voorkeur. Daarom biedt MySound drie 
verschillende profielen voor uw geluidskeuze zodat u 
kunt genieten van de ultieme luisterervaring: Helder 
voor duidelijke stemmen, Helder en zacht voor een 

vriendelijker en zachter stemgeluid en Warm voor 
een bijzonder aangenaam en warm stemgeluid.

Luidsprekertelefoon met handset

De handsfree modus maakt gebruik van een 
ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te 
versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten 
en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te 
houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met 
meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het 
gesprek aantekeningen wilt maken.

Laag energieverbruik: < 0,65 W

Philips-telefoons zijn energiezuinig en ontworpen 
met oog voor het milieu. Nu bedraagt het 
energieverbruik in de stand-bymodus minder dan 
0,65 W.
SE8880B/12

Specificaties
Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

24,8 x 14,2 x 9 cm
• Nettogewicht: 0,666 kg
• Brutogewicht: 0,827 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,161 kg
• EAN: 87 12581 62001 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Type schap: Dummy

Geluid
• Geluidssysteem: MySound
• Ruisonderdrukking
• Volumeregeling op handset
• Ringtones op handset: 10 polyfone ringtones en 5 

standaardringtones
• SoundBar

Beeld/scherm
• Schermgrootte: 2,4 inch
• Schermtype: TFT-kleurenscherm
• Achtergrondverlichting: ja
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit

Comfort
• Kamerbewaking
• Datum-/tijdsaanduiding
• Wekker
• Tot 22 uur spreektijd
• Tot 300 uur stand-bytijd
• Eventlampje op de handset
• Indicator voor batterij opladen
• Oplaadtijd: 8 uur
• Signaalsterkte-indicator
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, 

Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, 
Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken

• Verlicht toetsenpaneel
• Toetsgeluid in-/uitschakelen
• Automatische registratie

Geheugencapaciteit
• Telefoonboek: 200 namen en nummers, en 500 

vermeldingen per mobiele telefoon
• Telefoonboek: 50 vermeldingen
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 20
• VIP-nummerherkenning

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 750 mAh
• Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
• Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Energieverbruik: < 0,7 W

Beveiliging
• Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties
• Compatibel: GAP

SAR-waarde
• Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp
• EcoMode: automatisch en handmatig

Afmetingen
• Afmetingen basisstation: n.t.b. (h x d x b)
• Afmetingen handset: n.t.b. (h x d x b)
•
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