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SE8880B
Wszystkie połączenia z 

jednego urządzenia
Telefon Philips SE8880B/12 zapewnia nadzwyczajną wygodę i najwyższej jakości dźwięk. 
Możesz nawiązywać połączenia z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi i odbierać je 
za pomocą jednego urządzenia.

Poznaj doskonałą jakość dźwięku
• MySound: Personal Sound Profiles (Osobiste profile dźwięku)
• Telefon głośnomówiący umożliwia prowadzenie rozmów bez angażowania rąk

Czysta wygoda
• Dzwoń i odbieraj połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych, nie wychodząc z domu
• Łączenie dwóch telefonów komórkowych z telefonem domowym dzięki technologii Bluetooth.
• Ładowanie telefonu iPhone i telefonu komórkowego
• Książka telefoniczna o pamięci 200 (telefon stacjonarny) lub 500 wpisów (telefon komórkowy)
• Kolorowy wyświetlacz TFT 6,1 cm (2,4") o wysokiej rozdzielczości

Nie ominie Cię żadna rozmowa ani wiadomość
• Bezpośredni dostęp do automatycznej sekretarki za pomocą stacji bazowej i słuchawki
• Maks. czas nagrywania: 60 minut

Oszczędność energii
• Niski pobór mocy: < 0,65 W w trybie gotowości



 Wszystkie połączenia z telefonu 
domowego

Teraz możesz nawiązywać połączenia z telefonami 
stacjonarnymi i komórkowymi i odbierać je za 
pomocą jednego urządzenia. Ten produkt umożliwia 
wygodne połączenie dwóch telefonów 
komórkowych dzięki technologii Bluetooth. Można 
również zsynchronizować książkę telefoniczną 
telefonu komórkowego z telefonem stacjonarnym i 
komputerem.

MySound

Percepcja dźwięku jest subiektywna i każda osoba 
ma własne preferencje w zakresie słuchania. Dlatego 
w celu zapewnienia najwyższej jakości wrażeń 
dźwiękowych funkcja MySound oferuje trzy różne 
profile dźwiękowe do wyboru: Wyraźny — głos 

wyraźny i czysty; Łagodny — głos bardziej przyjazny 
i delikatny; Ciepły — głos brzmiący serdecznie i 
ciepło.

Telefon głośnomówiący

W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik 
wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia 
prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania 
słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, 
jeśli chce się prowadzić rozmowę w szerszym gronie 
lub po prostu wykonywać w tym czasie inne 
czynności.

Niski pobór mocy: < 0,65 W

Telefony firmy Philips to urządzenia wydajne pod 
względem energetycznym, zaprojektowane z myślą o 
środowisku. Teraz pobór mocy w trybie gotowości 
jest mniejszy niż 0,65 W.
SE8880B/12

Dane techniczne
Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

24,8 x 14,2 x 9 cm
• Waga netto: 0,666 kg
• Waga brutto: 0,827 kg
• Ciężar opakowania: 0,161 kg
• EAN: 87 12581 62001 1
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Dźwięk
• Profile dźwiękowe: MySound
• Redukcja szumów
• Sterowanie głośnością w słuchawce
• Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych HQ + 5 

standardowych
• Telefon głośnomówiący

Obraz/wyświetlacz
• Rozmiar wyświetlacza: 2,4"
• Typ wyświetlacza: kolorowy, TFT
• Podświetlenie: tak
• Kolor podświetlenia: Biały

Udogodnienia
• Monitorowanie pomieszczenia
• Wyświetlanie daty/godziny
• Budzik
• Czas rozmów do 22 godzin
• Czas gotowości do 300 godzin
• Wskaźnik stanu na urządzeniu
• Wskaźnik naładowania akumulatora
• Czas ładowania: 8 godz.
• Wskaźnik siły sygnału
• Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, 

Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, 
Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane

• Podświetlana klawiatura
• Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
• Automatyczna rejestracja

Pojemność pamięci
• Książka telefoniczna: 200 nazw i numerów + 500 

pozycji dla telefonu komórkowego
• Książka telefoniczna: 50 pozycji
• Pojemność listy ponownego wybierania: 20
• Identyfikacja numeru VIP

Moc
• Pojemność baterii/akumulatora: 750 mAh
• Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA 

NiMH
• Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V~50/60 Hz
• Pobór mocy: < 0,7 W

Bezpieczeństwo
• Szyfrowanie transmisji: Tak

Funkcje sieciowe
• Kompatybilna: GAP

Wartość SAR
• Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja
• Tryb EcoMode: automatyczny i ręczny

Wymiary
• Wymiary stacji bazowej: Do sprawdzenia 

(wys. x głęb. x szer.)
• Wymiary: Do sprawdzenia (wys. x głęb. x szer.)
•
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