
 

 

Philips
Безжичен телефон

XL300
1,9" дисплей/ кехлибарена 
подсветка
Високоговорител

XL3001C
Удобно и лесно

С функции в голям размер, особено силен звук и опростено меню този телефон е приятно лесен 

за употреба. Поддържането на връзка никога не е било толкова безпроблемно благодарение на 

клавишите за памет с незабавно набиране, директен достъп до телефонната книга и контролите 

за сила на звука.

Интелигентен и лесен за ползване
• Максимално удобство чрез лесна настройка
• Голям дисплей и лесни за четене символи
• Директно управление на силата на звука и достъп до телефонния указател от слушалката
• Моментално набиране на любимите хора с бутоните за бързо набиране
• Гръб с текстурирано покритие против плъзгане
• До 16 часа време за разговори с едно зареждане

Чувате всичко високо и ясно
• Съвместим със слухови апарати - намалява нежелания шум
• Много силен звук и звънец
• Високоговорител в слушалката, за да говорите със свободни ръце
• Оптимизирано разположение на антената за отлично приемане във всяка стая

Екологичен продукт
• Ниско излъчване и потребление на енергия (режими ECO и ECO+)



 Лесна настройка

Пълно удобство с лесната настройка. Лесно 
инсталиране - "Plug & Play" продукт

Оптимизирано разположение на 
антената

Оптимизираното разположение на антената 
осигурява силно и стабилно приемане 
навсякъде у дома, дори там, където 
безжичното предаване е трудно. Сега 
можете да отговорите на повикването, 
където и да сте у дома, и да говорите дълго 
без прекъсвания, дори докато се 
разхождате наоколо.

Пряк достъп до ключови функции
Дори при най-семплото меню са нужни 
няколко допълнителни стъпки, за да 
достигнете функция или да промените 
настройки. Прекият достъп до ключови 
функции ви позволява да пропускате тези 
стъпки. Директното управление на силата 
на звука върху слушалката ви позволява 
лесно да регулирате нивото на звука по 
време на обаждане. Отделен бутон на 
клавиатурата ви отвежда директно до 
телефонния указател.

Много силен звук и звънец
Много силният звук означава, че ще можете 
да чуете всяка дума във всеки разговор. С 
много силния звънец винаги ще можете да 
чувате, когато някой звъни – независимо 
къде се намирате в дома.

Дръжка без плъзгане

Гърбът на слушалката има специално 
текстурирано покритие за повече удобство 
и по-добър захват.

До 16 часа време за разговори
До 16 часа време за разговори с едно 
зареждане

Екологичен модел с режим ECO+

Телефоните Philips са енергийно ефективни 
и проектирани с грижа за околната среда. 
При активиране на режима ECO 
излъчването се намалява с 60% и с до 95%, 
когато телефонът се зарежда. С 
активирането на режима ECO+ излъчването 
пада до нула.

Високоговорител в слушалката
Режимът на разговор със свободни ръце 
използва вграден високоговорител за 

усилване на гласа на събеседника, което ви 
позволява да говорите и чувате разговора, 
без да държите телефона до ухото си. Това 
е особено полезно, ако искате да споделите 
разговора и с други, или просто да вършите 
няколко неща едновременно.

Съвместим със слухови апарати
Тази функция дава възможност на телефона 
да се свърже със слуховия апарат, за да 
увеличи звука на разговора, като 
същевременно се намалява околният шум, 
жуженето, бръмченето или свистенето, 
които биха могли да се чуват.

Моментално набиране

Сега разговорите с хората, които най-много 
обичате, са по-лесни от всякога. С лесното 
набиране с едно докосване никога вече 
няма да търсите номерата им, а ще се 
свързвате с натискането само на един 
бутон.

Голям, лесен за четене дисплей

Голям дисплей и лесни за четене символи.
XL3001C/53

Акценти
Безжичен телефон
XL300 1,9" дисплей/ кехлибарена подсветка, Високоговорител



Дата на издаване  
2015-09-02

Версия: 3.1.4

12 NC: 8670 000 97204
EAN: 08 71258 16666 20

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com
Картина/дисплей
• Размер на дисплея: 4,8 см / 1,9"
• Тип на дисплея: Буквено-цифрен
• Подсветка: да
• Цвят на подсветката: Кехлибар

Капацитет на паметта
• Тел. книжка: 50 имена и номера
• Обем на списъка за повторно набиране: 20 
последно набрани номера

• Записи в регистъра на повикванията: 50 записа
• Телефонен указател, съхраняван в базовата 
станция

Звук
• Съвместим със слухови апарати
• Тонове на звънене на слушалката: 10 
полифонични

• Акустична камера

Комфорт
• Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
• Високоговорител - разговори със свободни 
ръце

• Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 
ленти

• Индикатор за заряда на батерията: Икона за 
заряд на батерията с 3 ленти

• Интерком - няколко слушалки
• Показване на дата и час
• Индикация за зареждане на батерията
• Програмируеми горещи клавиши: Клавиши 1 и 2 
и M1/2/3

• Управление на разговорите: Изчакване на 
повикванията*, ИД на повикващия*, 
Заглушаване на микрофона, Пропуснати 
повиквания, Получени повиквания

• Вкл./изкл. на тона на бутоните
• Автоматично прекъсване
• Възможност за няколко базови станции: 1
• Възможност за няколко слушалки: До 4
• Брой на бутоните: 23 + странични клавиши за 

сила на звука
• Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
• Време на зареждане: 8 часа
• Дължина на телефонния кабел: 1,8 м
• Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
• Обхват: На открито под 300 м, на закрито под 

50 м
• Дръжка без плъзгане: Текстура тип "канава"
• Странично регулиране на силата на звука
• До 16 часа време за разговори
• До 250 часа в режим на готовност

Захранване
• Капацитет на батериите: 550 mAh
• Тип батерия: AAA NiMH акумулаторни
• Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V, 

~50/60 Hz
• Потребявана мощност: < 0,7 W

Сигурност
• Шифровано предаване: да

Мрежови характеристики
• Съвместим: GAP

Стойност на SAR
• Слушалки Philips: < 0,1 W/kg

Екологичен дизайн
• ECO режим: автоматичен и ръчен
• Eco+

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,5 x 15,1 x 7 см
• EAN: 87 12581 66662 0
• Бруто тегло: 0,541 кг
• Нето тегло: 0,427 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Стандартен
• Тегло на опаковката: 0,114 кг
• Начин на поставяне: Стандартен
•
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