
 

 

Philips
Vezeték nélküli telefon

XL300
1,9"-es kijelző/sárga 
háttérvilágítás
Kihangosítás

XL3001C
Kényelmes és egyszerű

Túlméretezett jellemzői, extra hangerőssége és egyszerűsített menüje révén ez a telefon 

megnyugtatóan könnyen használható. Azonnali tárcsázást lehetővé tevő memóriagombjainak, közvetlen 

elérésű telefonkönyvének és hangerőszabályozóinak köszönhetően a kapcsolattartás soha nem volt 

ilyen egyszerű.

Intelligens, egyszerű és könnyen kezelhető
• Tökéletes kényelmet nyújtó egyszerű üzembe helyezés
• Nagy méretű kijelző és könnyen olvasható karakterek
• Közvetlen hangerőszabályozás és telefonkönyv-elérés a kézibeszélőn
• A gyorstárcsázó gombok segítségével azonnal hívhatja szeretteit
• Texturált hátsó burkolat a csúszásmentes fogáshoz
• Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel

Az összes hang hangosan és tisztán hallható
• Hallókészülékkel is használható - csökkenti a nem kívánt zajt
• Rendkívül erős hang és csengetés
• A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teheti a kezét
• Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen

Környezettudatos termék
• Alacsony sugárzás (ECO és ECO+ üzemmód) és energiafelhasználás



 Könnyen üzembe helyezhető

Tökéletes kényelmet nyújtó könnyű 
üzembehelyezés. Egyszerűsített telepítés - 
„Plug & Play” termék

Optimalizált antennabeállítás

Az optimalizált antennabeállítás biztosítja az 
erős és stabil vételt – még a háznak azon 
területein is, ahol a vezeték nélküli átvitel 
nehézségekbe ütközik. Mostantól a ház 
bármely részén fogadhatja a hívásokat és 
hosszú, zavartalan beszélgetést folytathat, és 
közben akár változtathatja is a helyét a házon 
belül.

A legfontosabb funkciók közvetlen 
elérése
Még a legegyszerűbb menü esetében is tenni 
kell néhány plusz lépést az adott funkció 
eléréshez, vagy a beállítások módosításához. A 
legfontosabb funkciók közvetlen elérése 
megtakarítja Önnek ezeket a lépéseket. A 
kézibeszélőn elérhető közvetlen 
hangerőszabályozás segítségével hívás közben 
egyszerűen állíthat a hangerőn. A billentyűzet 
dedikált gombja segítségével pedig közvetlenül 
elérheti a telefonkönyvet.

Rendkívül erős hang és csengetés
A rendkívüli hangerőnek köszönhetően összes 
beszélgetése során érteni fog minden szót. A 
kivételes csengetési hangerő következtében 
mindig hallani fogja, ha valaki hívja - bárhol is 
tartózkodik a lakásban.

Csúszásmentes markolat

A még nagyobb kényelem és a jobb fogás 
érdekében a kézibeszélő hátulja speciális 
bevonattal van ellátva.

Akár 16 órányi beszélgetési idő
Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen 
feltöltéssel

Környezettudatos típus ECO+ 
funkcióval

A Philips telefonok energiahatékonyak, és 
tervezésük során fontos szempont volt a 
környezet megóvása. Az ECO mód aktiválása 
esetén a kibocsátott sugárzás akár 60%-kal, míg 
a telefon töltésekor akár 95%-kal kisebb. Az 
ECO+ mód bekapcsolásával a sugárzás nullára 
csökken.

Kihangosítható kézibeszélő
A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró 
segítségével erősíti fel a hívó hangját, így 
telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez 
szorítania. Ez a funkció leginkább 
konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy 
több párhuzamos feladat végzése esetén.

Hallókészülékkel is használható
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a telefont a 
hang felerősítése és a környezeti zaj, valamint 
az egyébként előforduló sustorgás, zúgás vagy 
sercegés csökkentése érdekében 
hallókészülékhez kapcsolják.

Azonnali hívás

Mostantól minden eddiginél könnyebb az Ön 
számára fontos emberek felhívása. Egyetlen 
érintéssel tárcsázhat, így ezentúl nem kell újra 
kikeresnie a telefonszámokat, egyetlen 
gombnyomással kapcsolatba léphet a másik 
féllel.

Nagy méretű, könnyen olvasható kijelző

Nagy méretű kijelző és könnyen olvasható 
karakterek.
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Kép/Kijelző
• Kijelző mérete: 4,8 cm / 1,9"
• Kijelző típusa: Alfanumerikus
• Háttérvilágítás: Igen
• Háttérfény színe: Borostyánsárga

Memória kapacitás
• Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
• Újratárcsázási lista kapacitása: 20 utolsó szám
• Hívásnapló bejegyzések: 50 bejegyzés
• Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Hangzás
• Hallókészülékkel is használható
• Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
• Akusztikus kamra

Kényelem
• Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
• Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
• Jelerősség-indikátor: 3-sávos indikátor
• Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávos 

akkumulátorikon
• Interkom – több kézibeszélő
• Dátum / idő kijelzése
• Akkumulátortöltés kijelzése
• Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb, M1/2/

3
• Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, 

Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott 
hívások

• Billentyűhang be/ki
• Automatikus vonalbontás
• Több-bázisú képesség: 1
• Több kézibeszélős képesség: Max. 4
• Gombok száma: 23+ oldalsó hangerő-szabályozó 

gombok
• Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb

• Töltési idő: 8 óra
• Vezeték hossza: 1,8 m
• Hálózati kábel hossza: 1,8 m
• Hatótávolság: Nyílt terület <300 m; beltér <50 m
• Csúszásmentes markolat: Vászon textúra
• Oldalsó hangerő-szabályozó
• Akár 16 órányi beszélgetési idő
• Akár 250 órányi készenléti idő

Tápellátás
• Akkumulátorkapacitás: 550 mAh
• Elemtípus: AAA NiMH akkumulátor
• Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
• Energiafogyasztás: < 0,7 W

Biztonság
• Kódolt átvitel: Igen

Hálózati jellemzők
• Kompatibilis: GAP

SAR érték
• Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

Ökodizájn
• EcoMode: automatikus és manuális
• Eco+

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 15,1 x 7 cm
• EAN: 87 12581 66662 0
• Bruttó tömeg: 0,541 kg
• Nettó tömeg: 0,427 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Makett
• Táratömeg: 0,114 kg
• Polcra helyezési mód: Makett
•
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