
 

 

Philips
Trådløs telefon

XL300
Champagne

XL3001C
Komfortabelt og enkelt

Med ekstra stort utseende, ekstra høy lyd og en forenklet meny er denne telefonen 
betryggende brukervennlig. Det har aldri vært enklere å holde kontakten med 
minnetaster for hurtigoppringing, direkte tilgang til telefonboken og volumkontroller.

Smart, enkel og brukervennlig
• Svært brukervennlig med enkel konfigurering
• Stor skjerm og tegn som er enkle å lese
• Direkte tilgang til volumkontroll og telefonbok på håndsettet
• Ring de du er glad i på et øyeblikk med hurtigtaster
• Strukturert bakre deksel for sklisikkert grep
• Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading

Hør alt høyt og tydelig
• Kompatibel med høreapparat – reduserer uønsket støy
• Ekstra høy lyd og ringetone
• Optimalisert antenneoppsett gir svært godt signal i alle rom
• Håndsett med høyttalertelefon gjør at du kan snakke håndfritt

Miljøvennlig produkt
• Lav stråling (ECO og ECO+-modi) og strømforbruk



 Enkelt oppsett

Utrolig praktisk med enkelt oppsett. Forenklet 
installering - Plug & Play-produkt

Optimalisert antenneoppsett

Det optimaliserte antenneoppsettet sikrer et 
signal som er sterkt og stabilt – selv hvis du er 
i et område i huset hvor trådløs overføring er 
vanskelig. Nå kan du snakke i telefonen overalt 
i huset, og få lange, uavbrutte samtaler selv når 
du beveger deg rundt.

Direkte tilgang til de viktigste 
funksjonene
Selv i den enkleste menyen må du gjennom 
noen ekstra trinn for å få tilgang til en funksjon 
eller endre innstillinger. Direkte tilgang til de 
viktigste funksjonene gjør at du kan hoppe over 
slike trinn. Direkte volumkontroll på 
håndsettet gjør at du enkelt kan justere 
lydnivået under samtalen. Den dedikerte 
knappen på tastaturet fører deg direkte til 
telefonboken.

Miljøvennlig modell med ECO+

Philips-telefonene er energieffektive og 
utformes med tanke på miljøet. Når ECO-
modus er aktivert, reduseres strålingen som 
slippes ut, med opptil 60 %, og opptil 95 % når 
telefonen lades. Når ECO+-modus aktiveres, 
reduseres strålingen til null.

Ekstra høy lyd og ringetone
Ekstra høyt lydvolum betyr at du kan høre 
hvert ord i hver samtale. Med ekstra høy 
ringelyd vil du alltid kunne høre når noen 
ringer – uansett hvor du befinner deg i huset.

Håndsett, høyttalertelefon
Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler 
for å forsterke stemmen til den som ringer. På 
denne måten kan du snakke og lytte til en 
samtale uten å holde telefonen mot øret. 
Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen 
med andre eller gjøre andre ting samtidig.

Kompatibel med høreapparat
Denne funksjonen gjør at du kan koble 
telefonen til høreapparatet for å forsterke 
volumet i samtalen samtidig som du reduserer 
støy fra omgivelsene og summelyder, pipelyder 
eller støy som ellers kan oppstå.

Øyeblikkelig oppringing

Nå er det enklere enn noensinne å ringe kjente 
og kjære. Med enkel ettrykks oppringing 
trenger du aldri mer å lete etter nummeret – 
du ringer bare ved å trykke på en knapp.

Stor skjerm som er enkel å lese

Stor skjerm og tegn som er enkle å lese.

Sklisikkert grep

Baksiden på håndsettet er behandlet med en 
spesiell struktur for ekstra komfort og bedre 
grep.

Opptil 16 timers taletid
Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading
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Bilde/skjerm
• Skjermstørrelse: 4,8 cm / 1,9"
• Skjermtype: Alfanumerisk
• Bakbelysning: Ja
• Bakbelysningsfarge: Gul, Myk gult

Minnekapasitet
• Telefonliste: 50 navn og numre
• Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 20 siste tall
• Samtaleloggoppføringer: 50 oppføringer
• Telefonboken lagres i basen

Lyd
• Kompatibel med høreapparat
• Volumkontroll på håndsett
• Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske

Anvendelighet
• Menystruktur i håndsettet: Listemeny
• Høyttalertelefon – snakk håndfritt
• Indikator for signalstyrke: Indikator med tre 

streker
• Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
• Intercom – flere håndsett
• Dato-/klokkeslettvisning
• Vekkerklokke
• Batteriladeindikasjon
• Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2 samt 

M1/2/3
• Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, 

Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte 
samtaler

• Tastetone av/på
• Automatisk avslutning av samtaler
• Flerbasemulighet: 1
• Mulighet for flere håndsett: Opptil 4
• Antall taster: 23 + volumtaster på siden
• Bakbelyst nummertastatur: Myk gult
• Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast

• Opptil 16 timers taletid
• Opptil 250 timers standby-tid
• Ladetid: 8 timer
• Lengde på ledning: 1,8 m
• Lengde på nettledning: 1,8 m
• Rekkevidde: Åpen avstand < 300 m, innendørs 

< 50 m
• Sklisikkert grep: Lerretsstruktur

Drift
• Batterikapasitet: 550 mAh
• Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
• Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Effektforbruk: < 0,7 W

Sikkerhet
• Overføringskryptering : Ja

Nettverksfunksjoner
• Kompatibel: GAP

SAR-verdi
• Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Miljøvennlig design
• EcoMode: automatisk og manuell
• Full ØKO-modus (NEMO)
• Eco+

Mål, emballasje
• Type hylleplassering: Modell
• Emballasjetype: Modell
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 15,1 x 7 cm
• Bruttovekt: 0,661 kg
• Nettovekt: 0,546 kg
• Taravekt: 0,115 kg
• EAN: 87 12581 66657 6
•
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