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Alle opkald, fastnet og mobil, på én telefon

Forbind op til to mobiltelefoner
Få glæde af letheden og bekvemmeligheden ved at administrere alle dine fastnet- og 
mobiltelefoner på én smart enhed via MobileLink. Download alle dine kontakter fra din 
mobiltelefon eller PC, og begynd at tale, selv mens din mobiltelefon oplades.

Oplev suveræn lydkvalitet
• HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet for suveræn lyd
• MySound: Personlige lydprofiler

MobileLink for ultimativ lethed og bekvemmelighed
• Alle opkald - mobil og fastnet - på én telefon
• Nem download af kontakter fra din mobiltelefon eller PC-telefonbog
• Tydelige mobilopkald selv i områder med svagt signal
• Gem op til 1200 kontakter med 3200 numre

Få glæde af et bredt udvalg af nyttige funktioner
• Oplad din mobiltelefon, mens du taler
• 6,1 cm/2,4" TFT-farveskærm med høj kontrast
• Op til 60 minutters besked på din telefonsvarer
• Lydløs tilstand med mulighed for opkaldsfiltrering
• Undgå uønskede udgående opkald med opkaldsspærring



 MySound

Lydopfattelse er subjektiv, og enhver har sin egen 
individuelle lyttepræference. Derfor giver MySound 
dig mulighed for at vælge mellem tre markant 
forskellige lydprofiler, så du får den ultimative 
lytteoplevelse: Clear – for at gøre stemmer meget 
klare og tydelige, Soft – for en venligere og blødere 
stemme, Warm – for at gøre stemmelyden 
indbydende og varm.
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Lyd
• Lydprofil: MySound
• Støjreduktion
• Lydstyrkekontrol på håndsæt
• Ringetoner på håndsæt: 10 polyfonisk HQ + 5 

standard
• Højttaler

Billede/display
• Skærmstørrelse: 2,4"
• Skærmtype: TFT-farve
• Baggrundsbelysning: Ja
• Baggrundsbelysning: Hvid

Telefonsvarer
• Plug & Play-telefonsvarer
• Max. optagetid: Op til 60 minutter
• Beskedtæller på base
• Telefonsvarerkontrol: base og håndsæt
• Højttaler på base

Bluetooth
• Tilslutter op til 2 mobiltelefoner
• Få adgang til mobiltelefonkontakter
• Sikkerhedskopier mobiltelefonkontakter

Komfort
• Mobiltelefonoplader: Micro USB
• Rumovervågning
• Visning af dato/klokkeslæt
• Vækkeur
• Op til 22 timers taletid
• Op til 300 timers standby-tid
• Event-lys på håndsættet
• Basestation-taster: Personsøgningstast
• Indikator for batteriopladning
• Opladningstid: 8 timer
• Signalstyrke-indikation
• Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-

afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
• Belyst tastatur
• Tastetone til/fra

• Automatisk registrering
• Multi-base: 1
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 4

Hukommelseskapacitet
• Telefonbog: 200 navne og numre + 500 poster pr. 

mobiltelefon
• Telefonbog: 50 poster
• Genopkaldsliste: 20
• VIP-opkaldsidentifikation

Strøm
• Batterikapacitet: 750 mAh
• Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
• Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Effektforbrug: < 0,7 W

Sikkerhed
• Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner
• Kompatibel: GAP

SAR-værdi
• Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design
• ECO-modus: Automatisk og manuel

Mål
• Mål på basisenhed: TBD (H x D x B)
• Mål på håndsæt: TBD (H x D x B)

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 24,8 x 14,2 x 9 cm
• EAN: 87 12581 61990 9
• Bruttovægt: 0,81 kg
• Nettovægt: 0,6 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,21 kg
•

Specifikationer
ThinkLink
  

http://www.philips.com

