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Alla samtal, både markbundna och mobila, på en och samma telefon
Koppla ihop upp till två mobiltelefoner
Njut av enkelheten och bekvämligheten med att hantera alla dina fasta och mobila 
telefonsamtal på en och samma smarta enhet via MobileLink. Ladda ned alla dina kontakter 
från mobiltelefonen eller datorn och börja ringa, till och med medan mobiltelefonen laddas.

Upplev enastående ljudkvalitet
• HQ-Sound: akustikteknik av hög kvalitet för överlägset ljud
• MySound: personliga ljudprofiler

MobileLink för enkelhet och bekvämlighet
• Alla samtal – mobila och markbundna – på en och samma telefon
• Ladda enkelt ned kontakterna i telefonboken på din mobiltelefon eller dator
• Tydliga mobilsamtal även i områden med dålig mottagning
• Spara upp till 1 200 kontakter med 3 200 nummer

Ta del av mängder av praktiska funktioner
• Ladda mobiltelefonen medan du pratar
• 2,4-tums TFT-färgskärm med hög konstrast
• Upp till 45 min. meddelande på telefonsvararen.
• Tyst läge med alternativ för samtalsfiltrering
• Förhindra oönskade utgående samtal med hjälp av samtalsblockering



 MySound

Ljudbilden är personlig och alla har sina personliga 
önskemål. MySound har därför tre väldigt olika 
ljudprofiler som du kan välja mellan så att du får den 
ultimata lyssningsupplevelsen: Klar – så att rösterna 
blir klara och tydliga Mjuk – så att rösterna blir 
mjukare Varm – så att rösterna blir mer 
välkomnande och varma.
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Ljud
• Ljudprofil: MySound
• Brusreducering
• Volymkontroll och handenhet
• Ringsignaler och handenhet: 10 polyfoniska HQ + 

5 standard
• Högtalartelefon

Bild/visning
• Skärmens storlek: 2,4 tum
• Skärmtyp: TFT färg
• Bakgrundsbelysning: ja
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit

Telefonsvarare
• Telefonsvarare med Plug & Play
• Inspelningstidskapacitet: Upp till 60 minuter
• Meddelanderäknare på basenhet
• Telefonsvararkontroll: bas- och handenhet
• Högtalare på basenhet

Trådlös Bluetooth®-teknik
• Kan anslutas till upp till 2 mobiltelefoner
• Åtkomst till mobiltelefonkontakter
• Säkerhetskopiera mobiltelefonkontakter

Bekvämlighet
• Mobiltelefonladdare: Mikro-USB
• Rumsövervakning
• Datum- och tidvisning
• Väckarklocka
• Upp till 22 timmars samtalstid
• Upp till 300 timmars standbytid
• Ljussignal vid händelse på handenhet
• Basstationens knappar: Knapp på 

handenhetssökare
• Indikator för batteriladdning
• Laddningstid: 8 timmar
• Signalstyrkeindikering
• Samtalshantering: Samtal väntar*, 

Nummerpresentation*, Ljudavstängning, Missade 
samtal, Mottagna samtal

• Belyst knappsats

• Knappljud på/av
• Automatisk registrering
• Multibasfunktion: 1
• Multihandset-funktion: Upp till 4

Minneskapacitet
• Telefonbok: 200 namn och nummer + 500 poster 

per mobiltelefon
• Telefonbok: 50 poster
• Funktion för återuppringningslista: 20
• VIP-nummeridentifiering

Effekt
• Batterikapacitet: 750 mAh
• Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
• Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
• Strömförbrukning: < 0,7 W

Säkerhet
• Överföringskryptering: ja

Nätverksfunktioner
• Kompatibel: GAP

SAR-värde
• Philips handenhet: < 0,1 W/kg

Miljödesign
• EcoMode: automatiskt och manuellt

Mått
• Basmått: Ej bekräftat (H x D x B)
• Mått - handenhet: Ej bekräftat (H x D x B)

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

24,8 x 14,2 x 9 cm
• EAN: 87 12581 61988 6
• Bruttovikt: 0,81 kg
• Nettovikt: 0,6 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,21 kg
•
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