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SE8881B
Kaikki lanka- ja matkapuhelut samalla puhelimella
Voit linkittää kaksi matkapuhelinta
Voit hallita kaikki lanka- ja matkapuhelusi helposti ja kätevästi yhdellä älylaitteella 
MobileLinkin avulla. Lataa yhteystiedot matkapuhelimestasi tai tietokoneestasi ja voit 
puhua silloinkin, kun puhelimesi latautuu.

Koe parempi äänenlaatu
• HQ-ääni: laadukas äänisuunnittelu takaa upean äänentoiston
• Oma ääni: omat ääniprofiilit

MobileLink tarjoaa ylivertaisen helppouden ja kätevyyden
• Kaikki lanka- ja matkapuhelut samalla puhelimella
• Lataa yhteystiedot helposti matkapuhelimesi tai tietokoneesi puhelinluettelosta
• Selkeät matkapuhelut myös heikon kuuluvuuden alueilla
• Voit tallentaa jopa 1200 yhteystietoa ja 3200 numeroa

Nauti useista erilaisista toiminnoista
• Lataa matkapuhelin puhuessasi
• Tarkka 6,1 cm:n (2,4") TFT-värinäyttö
• Jopa 45 minuutin puhelinvastaajaviesti
• Äänetön tila ja puheluiden suodatus
• Estä ei-toivotut lähtevät puhelut puhelunestolla



 Oma ääni

Ääniaistimus on subjektiivinen kokemus ja jokaisella 
on omat kuuntelumieltymyksensä. Tämän vuoksi 
MySoundissa on 3 toisistaan eroavaa ääniprofiilia 
täydelliseen kuunteluelämykseen: Selkeä - ääni on 
kirkas ja selkeä, Pehmeä - ääni on miellyttävämpi ja 
pehmeämpi, Lämmin - ääni on kutsuva ja lämmin.
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Ääni
• Ääniprofiilit: oma ääni
• Kohinanvaimennus
• Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
• Soittoäänet luurissa: 10 polyfonista HQ-ääntä + 5 

vakiota
• Kaiutinpuhelin

Kuva/näyttö
• Näytön koko: 2,4"
• Näyttötyyppi: väri-TFT
• Taustavalo: kyllä
• Taustaväri: valkoinen

Vastaaja
• Plug & Play -vastaaja
• Tallennuskapasiteetti: Jopa 60 minuuttia
• Viestilaskuri tukiasemassa
• Vastaajan hallinta: tukiasema ja luuri
• Kaiutin tukiasemassa

Langaton Bluetooth®-tekniikka
• Voit liittää kaksi matkapuhelinta
• Matkapuhelimen puhelinmuistion käyttö
• Matkapuhelimen puhelinmuistion varmuuskopiointi

Käytön mukavuus
• Matkapuhelimen lataaminen: Micro USB
• Huonevalvonta
• Päiväyksen/ajan näyttö
• Herätyskello
• Jopa 22 tuntia puheaikaa
• Jopa 300 tuntia valmiusaikaa
• Tapahtumamerkkivalo luurissa
• Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
• Akun latauksen osoitin
• Latausaika: 8 tuntia
• Signaalivoimakkuuden ilmaisin
• Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan 

tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat 
puhelut, Vastaanotetut puhelut

• Valaistu näppäimistö

• Näppäinäänet käytössä/pois
• Automaattinen rekisteröinti
• Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
• Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4

Muistikapasiteetti
• Puhelinmuistio: 200 nimeä ja numeroa + 500 

kirjausta matkapuhelinta kohden
• Puhelinmuistio: 50 merkintää
• Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 20
• VIP-soittajatunnistus

Virta
• Akun kapasiteetti: 750 mAh
• Akkutyyppi: Ladattava AAA NiMH
• Verkkovirta: AC 100-240 V ~50/60 Hz
• Virrankulutus: <0,7 W

Turvallisuus
• Lähetyksen salaus: kyllä

Verkko-ominaisuudet
• Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo
• Philips-luurit: <0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu
• Eco-tila: automaattinen ja manuaalinen

Mitat
• Tukiaseman mitat: TBD (K x S x L)
• Luurin mitat: TBD (K x S x L)

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 24,8 x 14,2 x 9 cm
• EAN: 87 12581 61988 6
• Kokonaispaino: 0,81 kg
• Nettopaino: 0,6 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Taara: 0,21 kg
•

Tekniset tiedot
ThinkLink

http://www.philips.com

