
 

 

Philips
Kablosuz telefon

XL300
1,9 inç ekran/sarı arka ıșık
Hoparlörlü telefon

XL3001C
Basit ve kullanışlı

Büyük fiziksel özellikleri, ekstra yüksek sesi ve basitleştirilmiş menüsüyle bu telefonu kullanmak 
son derece kolaydır. Hızlı arama için hafıza tuşları, doğrudan erişilebilen telefon defteri ve ses 
seviyesi kontrolleri sayesinde iletişim kurmak artık her zamankinden daha kolay.

Akıllı, sade ve kullanımı kolay
• Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
• Geniș ekran, kolayca okunabilen karakterler
• Ahizeden ses kontrolüne ve telefon defterine doğrudan erișim
• Hızlı arama tușlarıyla sevdiklerinizi anında arayın
• Arka kapak için kaymaz yüzeyli tutma yeri
• Tek șarjla 16 saate kadar konușma süresi

Her șeyi net bir biçimde duyun
• İșitme cihazlarıyla uyumlu - istenmeyen gürültüleri azaltır
• Ekstra yüksek ses ve zil
• Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu
• Ahize hoparlörüyle eller serbest konușun

Çevre dostu ürün
• Düșük radyasyon (ECO ve ECO+ modları) ve güç tüketimi



 Kolay kurulum

Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık. Hızlı 
Kurulum - Tak ve Çalıștır

Optimize anten konumu

Optimize anten konumu sayesinde, evinizde 
kablosuz sinyal iletiminin zor olduğu alanlarda 
bile güçlü ve istikrarlı sinyal alımı sağlanır. Artık 
evinizin her yerinde arama kabul edebilir; 
yürürken bile uzun, kesintisiz bir görüșme 
yapabilirsiniz.

Önemli özelliklere doğrudan erișim
En basit menüde bile istenen özelliğe erișmek 
veya ayarları değiștirmek için birkaç ekstra 
adım gerekir. Önemli özelliklere doğrudan 
erișerek bu adımları atlayabilirsiniz. Ahizeden 
sesi doğrudan kontrol ederek görüșme 
esnasında ses düzeyini kolayca 
ayarlayabilirsiniz. Tuș takımındaki özel 
düğmeye basarak telefon defterini doğrudan 
açabilirsiniz.

ECO+ modlu çevre dostu ürün

Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine 
sahiptir ve çevreye duyarlı olacak șekilde 
üretilmiștir. ECO modu devreye alındığında 
yayılan radyasyon %60'a kadar, telefon șarj 
olurken ise %95'e kadar azalır. ECO+ modu 
devreye alındığında radyasyon sıfıra iner.

Ekstra yüksek ses ve zil
Ekstra yüksek ses düzeyi sayesinde 
konușmalarınızdaki hiçbir sözcüğü 
kaçırmazsınız. Ekstra yüksek zil sesi ise evin 
neresinde olursanız olun sizi arayanları her 
zaman duymanızı sağlar.

Kaymaz tutma yeri

Ahizenin arka bölümü, daha iyi ve daha rahat 
bir tutuș için özel bir yüzeyle kaplanmıștır.

16 saate kadar konușma süresi
Tek șarjla 16 saate kadar konușma süresi

Ahize hoparlörü
Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini 
artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu 

kulağınıza götürmeden konușabilir, karșı tarafı 
dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüșmeyi 
bașkalarının da duymasını istediğinizde ya da 
aynı anda bașka ișler de yapmak istediğinizde 
çok kullanıșlıdır.

İșitme cihazlarıyla uyumlu
Bu özellik ortam gürültüsü ve normalde 
olușabilen diğer rahatsız edici sesleri 
engellerken iletișime katkıda bulunmak için 
telefonun ișitme cihazıyla eșleștirilmesine 
olanak sağlar.

Anında arama

Șimdi sevdiklerinizi aramak her zamankinden 
daha da kolay. Tek tușla arama özelliği 
sayesinde telefon numarası aramanız gerekmez 
ve tek bir tușa basarak istediğiniz kișiye kolayca 
ulașabilirsiniz.

Geniș, kolay okunabilen ekran

Geniș ekran, kolayca okunabilen karakterler.
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Görüntü/Ekran
• Ekran boyutu: 4,8 cm / 1,9"
• Ekran tipi: Alfanümerik
• Arka ıșık: Evet
• Renkli arka ıșık: Sarı

Hafıza Kapasitesi
• Telefon Defteri: 50 isim ve numara
• Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: Son 20 numara
• Arama kaydı: 50 giriș
• Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Ses
• İșitme Cihazlarıyla Uyumlu
• Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik
• Akustik bölme

Kullanılabilirlik
• Ahizede menü yapısı: Liste Menüsü
• Hoparlör - eller serbest konușun
• Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
• Șarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
• Dahili görüșme - birden çok ahize
• Tarih / Saat gösterimi
• Pil șarj göstergesi
• Programlanabilir kısa yol tușları: Tuș 1 ve 2, M1/2/3
• Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan 

Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, 
Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar

• Tuș sesi açma/kapama
• Otomatik kapatma
• Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
• Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
• Tuș sayısı: 23+yan taraftaki ses tușları
• Baz Ünitesi tușları: Çağrı tușu
• Șarj süresi: 8 saat

• Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
• Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
• Seri: Dıș mekanda <300 m; iç mekanda <50 m
• Kaymaz tutma yeri: Kanvas yüzey
• Yan tarafta ses kontrolü
• 16 saate kadar konușma süresi
• 250 saate kadar bekleme süresi

Güç
• Pil kapasitesi: 550 mAh
• Pil tipi: AAA NiMH Șarj edilebilir
• Șebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
• Güç Tüketimi: < 0,7 W

Güvenlik
• İletim șifreleme: Evet

Ağ Özellikleri
• Uyumlu: GAP

SAR Değeri
• Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım
• EcoMode: otomatik ve manuel
• Eco+

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,5 x 15,1 x 7 cm
• EAN: 87 12581 66660 6
• Brüt ağırlık: 0,596 kg
• Net ağırlık: 0,482 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte
• Dara ağırlığı: 0,114 kg
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
•
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