
 

 

Philips
Telefon bezprzewodowy

XL300
Wyśw. 4,8 cm (1,9"), bursztyn. 
podśw.
Telefon głośnomówiący

XL3001C
Komfort i prostota

Dzięki dużym przyciskom, wyjątkowo głośnemu dźwiękowi i uproszczonemu menu ten telefon jest 

naprawdę łatwy w obsłudze. Klawisze szybkiego wybierania, bezpośredni dostęp do książki telefonicznej 

i przyciski sterowania głośnością sprawiają, że kontaktowanie się nigdy nie było prostsze.

Elegancja, prostota i łatwość użycia
• Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji
• Duży wyświetlacz i czytelne znaki
• Regulacja głośności i bezpośredni dostęp do książki telefonicznej na słuchawce
• Natychmiastowe połączenie z bliskimi dzięki przyciskom szybkiego wybierania
• Specjalna, antypoślizgowa faktura na tylnej stronie słuchawki
• Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu

Usłyszysz wszystko głośno i wyraźnie
• Zgodność z aparatami słuchowymi — mniej niepożądanych dźwięków
• Wyjątkowo głośny dźwięk i dzwonek
• Telefon głośnomówiący umożliwia prowadzenie rozmów bez angażowania rąk
• Zoptymalizowane położenie anteny zapewniające doskonały odbiór w każdym pomieszczeniu

Produkt opracowany z troską o środowisko
• Niski poziom promieniowania (tryby ECO i ECO+) i niskie zużycie energii



 Łatwa konfiguracja

Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji. 
Uproszczona instalacja — produkt w 
technologii Plug & Play

Zoptymalizowane położenie anteny

Zoptymalizowane położenie anteny zapewnia 
dobry i stabilny odbiór, nawet w tych częściach 
domu, gdzie bezprzewodowa transmisja jest 
utrudniona. Teraz możesz odebrać telefon w 
każdym pomieszczeniu i cieszyć się długą 
rozmową bez zakłóceń — nawet podczas 
przemieszczania się.

Bezpośredni dostęp do najważniejszych 
funkcji
Nawet najprostsze menu wymaga wykonania 
kilku dodatkowych kroków, aby uzyskać 
dostęp do funkcji lub zmienić ustawienia. 
Bezpośredni dostęp do najważniejszych funkcji 
umożliwia pominięcie tych kroków. Regulacja 
głośności na słuchawce pozwala na 
dostosowanie poziomu dźwięku podczas 
rozmowy. Dedykowany przycisk na 
klawiaturze zapewnia bezpośredni dostęp do 
książki telefonicznej.

Wyjątkowo głośny dźwięk i dzwonek
Dzięki bardzo głośnemu dźwiękowi podczas 
rozmowy nie umknie Ci ani jedno słowo. 
Wyjątkowo głośny dzwonek sprawi, że 
usłyszysz każdą przychodzącą rozmowę — w 
każdym miejscu w domu.

Antypoślizgowy uchwyt

Tylna strona słuchawki ma specjalną fakturę, 
która zapewnia większą wygodę i pewniejszy 
chwyt.

Czas rozmów do 16 godzin
Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu

Model z trybem ECO+ opracowany z 
troską o środowisko

Telefony firmy Philips to urządzenia 
oszczędzające energię i zaprojektowane z 
myślą o środowisku. Po włączeniu trybu ECO 
promieniowanie zmniejsza się nawet o 60%, a 
gdy telefon się ładuje — o 95%. Po włączeniu 
trybu ECO+ poziom promieniowania spada do 
zera.

Telefon głośnomówiący
W trybie głośnomówiącym wbudowany 
głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co 
umożliwia prowadzenie konwersacji bez 
przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to 
szczególnie przydatne, jeśli chce się prowadzić 
rozmowę w szerszym gronie lub po prostu 
wykonywać w tym czasie inne czynności.

Zgodność z aparatami słuchowymi
Ta funkcja umożliwia połączenie telefonu z 
aparatem słuchowym w celu wzmocnienia 
głosu przy jednoczesnym wytłumieniu 
dźwięków otoczenia oraz wyeliminowaniu 
buczenia, brzęczenia i szumów, które mogłyby 
wystąpić.

Natychmiastowe połączenie

Teraz dzwonienie do bliskich jest łatwiejsze niż 
kiedykolwiek wcześniej. Dzięki funkcji 
wybierania jednym przyciskiem nie trzeba już 
wyszukiwać ich numerów — wystarczy 
dotknąć przycisku.

Duży, czytelny wyświetlacz

Duży wyświetlacz i czytelne znaki.
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Obraz/wyświetlacz
• Rozmiar wyświetlacza: 4,8 cm (1,9")
• Typ wyświetlacza: Przyciski
• Podświetlenie: tak
• Kolor podświetlenia: Bursztynowy

Pojemność pamięci
• Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów 

telefonów
• Pojemność listy ponownego wybierania: 20 

ostatnich numerów
• Pozycje rejestru połączeń: 50 pozycji
• Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej

Dźwięk
• Zgodność z aparatami słuchowymi
• Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych
• Komora akustyczna

Udogodnienia
• Struktura menu w słuchawce: Menu listy
• Telefon głośnomówiący
• Wskaźnik siły sygnału: Złożony z 3 kresek
• Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: 

Ikona akumulatora złożona z 3 kresek
• Połączenia interkomowe — wiele słuchawek
• Wyświetlanie daty/godziny
• Wskaźnik naładowania akumulatora
• Programowalne przyciski: Przyciski 1 i 2, a także 

M1/2/3
• Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, 

Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, 
Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane

• Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
• Automatyczne rozłączanie
• Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
• Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4
• Liczba przycisków: 23 + przyciski regulacji 

głośności z boku
• Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania

• Czas ładowania: 8 godz.
• Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
• Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
• Zasięg: Otwarta przestrzeń < 300 m; w 

pomieszczeniu < 50 m
• Antypoślizgowy uchwyt: Faktura płótna
• Regulacja głośności z boku
• Czas rozmów do 16 godz.
• Czas gotowości do 250 godz.

Moc
• Pojemność baterii/akumulatora: 550 mAh
• Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA 

NiMH
• Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
• Pobór mocy: < 0,7 W

Bezpieczeństwo
• Szyfrowanie transmisji: Tak

Funkcje sieciowe
• Kompatybilna: GAP

Wartość SAR
• Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja
• Tryb EcoMode: automatyczny i ręczny
• Eco+

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 15,1 x 7 cm
• EAN: 87 12581 66662 0
• Waga brutto: 0,541 kg
• Waga netto: 0,427 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Ciężar opakowania: 0,114 kg
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
•
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