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Všetky hovory z pevnej linky aj mobilov cez jeden telefón
Pripojte až dva mobilné telefóny
Vychutnajte si jednoduchosť a pohodlie správy všetkých hovorov z pevných liniek aj mobilných 

telefónov pomocou jedného inteligentného zariadenia s technológiou MobileLink. Prevezmite všetky 

kontakty z mobilného telefónu alebo počítača a začnite telefonovať – dokonca aj počas nabíjania 

mobilného telefónu.

Zažite vynikajúci zvuk a kvalitu
• Funkcia MySound: Osobné zvukové profily
• HQ-Sound: zvuková technika vysokej kvality prináša vynikajúci zvuk

Technológia MobileLink na jednoduché a praktické používanie
• Všetky hovory z pevnej linky aj mobilov cez jeden telefón
• Jednoducho prevezmite kontakty z mobilného telefónu alebo PC
• Zreteľné hovory z mobilu aj v oblastiach so slabým príjmom signálu
• Uložte až 1200 kontaktov a 2200 čísiel

Vychutnajte si širokú škálu užitočných funkcií
• Až 45-minútové odkazy na záznamníku
• Tichý režim s možnosťou filtrovania
• Zabráňte nechceným hovorom pomocou funkcie zablokovania hovorov
• 6,1 cm/2,4" farebný displej TFT s vysokým kontrastom
• Nabíjajte mobilný telefón aj počas hovorov



 Funkcia MySound

Vnímanie zvuku je subjektívne a každému pri 
počúvaní vyhovuje niečo iné. Preto vám funkcia 
MySound ponúka na výber tri zreteľne odlišné 
profily. Vďaka tejto možnosti výberu 
najvhodnejšieho zvuku zažijete dokonalý 
poslucháčsky zážitok: Jasný – hlas veľmi ostrý a 
zreteľný Jemný – láskavejší a mäkký hlas Srdečný – 
prívetivo znejúci a srdečný hlas.
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Zvuk
• Zvukový profil: MySound: áno
• Redukcia šumu: áno
• Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
• Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických HQ + 5 

štandardných
• Hlasitý odposluch: áno

Obraz/Displej
• Veľkosť displeja: 2,4" (6 cm)
• Typ displeja: farebný TFT: áno
• Podsvietenie: áno: áno
• Farba podsvietenia: Biela

Odkazovač
• Odkazovač Plug & Play: áno
• Kapacita času nahrávania: Až 60 minút
• Počítadlo odkazov na základni: áno
• Ovládanie záznamníka: základňa a slúchadlo
• Reproduktor na základni: áno

Bezdrôtová technológia Bluetooth®
• Pripojenie až 2 mobilných telefónov: áno
• Prístup ku kontaktom v mobilnom telefóne: áno
• Zálohovanie kontaktov v mobilnom telefóne: áno

Vybavenie a vlastnosti
• Nabíjačka mobilných telefónov: Micro USB
• Monitorovanie miestnosti: áno
• Zobrazenie dátumu a času: áno
• Hodiny s budíkom: áno
• Až 22 hodín hovoru: áno
• Až 300 hodín pohotovostného stavu: áno
• Indikátor udalosti na slúchadle: áno
• Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
• Indikátor stavu batérie: áno
• Čas nabíjania: 8 hodín: áno
• Indikátor sily signálu: áno
• Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia 

volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané 
hovory, Prijaté hovory

• Podsvietená klávesnica: áno
• Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno

• Automatická registrácia: áno
• Schopnosť použiť viacero základní: 1
• Viaceré slúchadlá: Až 4

Kapacita pamäte
• Telefónny zoznam: 200 mien a čísiel + 500 položiek 

na jeden mobilný telefón
• Telefónny zoznam: 50 položiek: áno
• Kapacita zozn. opät. vyt.: 20
• Identifikácia volajúceho VIP: áno

Príkon
• Kapacita batérií: 750 mAh
• Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
• Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V~50/60 Hz
• Spotreba energie: < 0,7 W

Bezpečnosť
• Šifrovaný prenos: áno: áno

Vlastnosti siete
• Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR
• Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Ekologický dizajn
• Režim EcoMode: automatický a manuálny

Rozmery
• Rozmery základne: TBD (V x H x Š)
• Rozmery slúchadla: TBD (V x H x Š)

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 24,8 x 14,2 x 9 cm
• EAN: 87 12581 61991 6
• Hmotnosť brutto: 0,827 kg
• Hmotnosť netto: 0,666 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,161 kg
•
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