
 

 

Philips
Bezdrátový telefon

XL300
1,9" displej / oranžové podsvícení
Hlasitý telefon

XL3001C
Pohodlné a jednoduché

Díky zvětšeným prvkům, extra hlasitému zvuku a zjednodušené nabídce přestavuje tento telefon 

naprosto snadné řešení. Můžete naprosto bez námahy komunikovat se svými blízkými díky 

programovatelným tlačítkům pro okamžité volání, přímému přístupu do telefonního seznamu 

a nastavení hlasitosti.

Chytrý, jednoduchý a se snadnou obsluhou
• Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení
• Velký displej a snadno čitelné znaky
• Přímé ovládání hlasitosti a přístup k telefonnímu seznamu na sluchátku
• Zavolejte svým blízkým okamžitě pomocí tlačítek rychlé volby
• Dekorativní zadní kryt pro protiskluzovou rukojeť
• Až 16 hodin hovoru na jedno nabití

Vše uslyšíte zřetelně a hlasitě
• Kompatibilní s naslouchacím zařízením – omezuje nežádoucí šum
• Zvláště hlasitý zvuk a vyzvánění
• Hlasitý telefon vám umožňuje volat a mít volné ruce
• Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény

Ekologický výrobek
• Nízká úroveň vyzařování (režimy ECO a ECO+) a spotřeby energie



 Snadné nastavení

Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení. 
Zjednodušená instalace – výrobek Plug & Play

Optimalizované umístění antény

Optimalizované umístění antény zaručuje silný 
a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, 
kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní 
můžete telefonovat v každé části domu a užívat 
si nerušenou konverzaci, i když se budete 
pohybovat.

Přímý přístup ke klíčovým funkcím
I v té nejjednodušší nabídce by přístup k funkci 
nebo změna nastavení vyžadovalo několik 
kroků navíc. Přímý přístup ke klíčovým funkcím 
umožňuje tyto kroky vynechat. Díky přímému 
ovládání hlasitosti na sluchátku můžete snadno 
upravit úroveň hlasitosti během volání. 
Speciální sluchátko na klávesnici vám přímo 
otevře telefonní seznam.

Zvláště hlasitý zvuk a vyzvánění
Zvláště hlasitý zvuk znamená, že uslyšíte každé 
slovo při každém rozhovoru. Zvláště hlasité 
vyzvánění vám umožní zaslechnout, že někdo 
volá – ať už jste kdekoli v domě.

Protiskluzová rukojeť

Zadní strana sluchátka je opatřena speciálním 
strukturovaným povrchem, který zvyšuje 
pohodlí a zajišťuje bezpečnější úchop.

Až 16 hodin hovoru
Až 16 hodin hovoru na jedno nabití

Ekologický výrobek s funkcí ECO+

Telefony značky Philips jsou energeticky účinné 
a jsou navrženy s ohledem na životní prostředí. 
Je-li aktivován režim ECO, vyzařování se 
snižuje až o 60 % a až o 95 % v případě, že se 
telefon nabíjí. Je-li aktivován režim ECO+, 
vyzařování klesne na nulu.

Hlasitý telefon
V režimu handsfree se pomocí vestavěného 
hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. 
Díky tomu můžete při hovoru mluvit a 
poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. 
Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do 
hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více 
věcí najednou.

Kompatibilní s naslouchacím zařízením
Tato funkce umožňuje spojit telefon 
s naslouchadlem a zesílit rozhovor. Zároveň 
snižuje okolní hluk a bzučení, hučení nebo 
pískání, které se jinak může vyskytnout.

Okamžité volání

Svým nejmilejším se nyní dovoláte snáze než 
kdykoli dříve. Díky jednoduchému vytáčení 
jedním dotykem už vůbec nemusíte hledat to 
správné číslo a spojíte se stisknutím tlačítka.

Velký, snadno čitelný displej

Velký displej a snadno čitelné znaky.
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Obraz/displej
• Velikost displeje: 4,8 cm / 1,9"
• Typ obrazovky: Alfanumerická
• Podsvícení: ano: Ano
• Barva podsvětlení: Oranžová

Kapacita paměti
• Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
• Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 

20 posledních čísel
• Položky záznamu hovorů: 50 záznamů
• Telefonní seznam v základně: Ano

Zvuk
• Kompatibilní s naslouchacím zařízením: Ano
• Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních
• Akustická komora: Ano

Pohodlí
• Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová 

nabídka
• Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
• Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
• Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor
• Interkom – více sluchátek: Ano
• Zobrazení data / času: Ano
• Indikace nabíjení baterie: Ano
• Programovatelné klávesové zkratky: Klávesy 1 

a 2, M1/2/3
• Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace 

volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané 
hovory, Přijaté hovory

• Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
• Automatické zavěšení: Ano
• Možnost použití více zákl. stanic: 1
• Možnost použití více přístrojů: Až 4
• Počet tlačítek: Postranní tlačítka hlasitosti 23+
• Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování

• Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
• Délka kabelu: 1,8 m
• Délka napájecího kabelu: 1,8 m
• Dosah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
• Protiskluzová rukojeť: Struktura plátna
• Ovládání hlasitosti na straně: Ano
• Až 16 hodin hovoru: Ano
• Až 250 hodin pohotovostního režimu: Ano

Spotřeba
• Kapacita baterie: 550 mAh
• Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
• Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
• Příkon: <0,7 W

Zabezpečení
• Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě
• Kompatibilní: norma GAP

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

Provedení šetrné k životnímu prostředí
• EcoMode: Automatický a manuální
• Eco+: Ano

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 15,1 x 7 cm
• EAN: 87 12581 66662 0
• Hrubá hmotnost: 0,541 kg
• Čistá hmotnost: 0,427 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Hmotnost obalu: 0,114 kg
• Typ umístění poličky: Dummy
•
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