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XL3001C
Confortabil şi simplu

Cu funcţii supradimensionate, sunet foarte puternic şi meniu simplificat, acest telefon este 
reconfortat de uşor de utilizat. Nu a fost niciodată mai uşor să ţineţi legătura, graţie tastelor 
memorate de apelare rapidă, agendei telefonice cu acces direct şi controlului de volum.

Inteligent, simplu și ușor de utilizat
• Comoditate supremă prin configurare simplă
• Ecran mare și caractere ușor de citit
• Control volum și acces agendă telefonică direct de pe receptor
• Apelare instantanee a celor dragi cu tastele de apelare rapidă
• Capac posterior texturat pentru mâner antialunecare
• Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare

Auziţi totul tare și clar
• Compatibil cu aparate auditive - reduce zgomotul nedorit
• Volum și sonerie foarte puternice
• Difuzorul receptor vă permite să vorbiţi având mâinile libere
• Configuraţie optimizată a antenei, pentru recepţie excelentă în orice cameră

Produs ecologic
• Consum de curent și radiaţii scăzute (modurile ECO și ECO+)



 Ușor de configurat

Confort absolut prin configurare ușoară. 
Instalare simplificată - Produs Plug & Play

Configuraţie optimizată a antenei

Configuraţia noastră optimizată a antenei 
asigură o recepţie puternică și stabilă – chiar în 
zone ale casei în care transmisia fără fir este 
dificilă. Acum puteţi efectua un apel de oriunde 
din casă și vă puteţi bucura de conversaţii lungi, 
neîntrerupte, chiar dacă vă deplasaţi.

Acces direct la caracteristici cheie
Chiar și cel mai simplu meniu necesită pași 
suplimentari pentru a accesa caracteristicile 
sau pentru a modifica setările. Accesul direct la 
caracteristicile cheie vă permit să omiteţi acești 
pași. Controlul direct al volumului de pe 
receptor vă permite să reglaţi simplu nivelul 
sunetului în timpul apelului. Un buton dedicat 
de pe tastatură vă duce direct la agenda 
telefonică.

Volum și sonerie foarte puternice
Volumul foarte puternic înseamnă că puteţi 
auzi fiecare cuvânt din conversaţie. Cu soneria 
foarte puternică veţi putea auzi apelurile, 
indiferent unde vă aflaţi în casă.

Mâner antialunecare

Partea din spate a receptorului este tratată cu 
o textură specială pentru un plus de confort și 
un mâner mai bun.

Durată de convorbire până la 16 ore
Durată de convorbire de până la 16 de ore 
pentru o singură încărcare

Model ecologic cu ECO+

Telefoanele Philips sunt eficiente energetic și 
sunt proiectate pentru a proteja mediul. Când 
modul ECO este activat, radiaţiile emise sunt 
reduse cu până la 60% și cu până la 95% când 
telefonul se încarcă. La activarea modului 
ECO+, radiaţiile scad la zero.

Difuzor receptor
Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un 
difuzor încorporat pentru a amplifica vocea 

apelantului, permiţându-vă să purtaţi 
convorbirea fără a ţine telefonul la ureche. 
Această caracteristică este utilă în special când 
telefonul este utilizat de mai multe persoane 
sau când sunteţi ocupat cu mai multe activităţi.

Compatibil cu aparate auditive
Această funcţie permite cuplarea telefonului cu 
aparatul auditiv pentru a amplifica conversaţia 
și a reduce zgomotul ambiental și bâzâitul, 
zgomotul de fond sau zgomotele supărătoare 
care pot apărea.

Apelare instantanee

Acum apelarea persoanelor cele mai 
importante pentru dvs. este mai u?oară ca 
oricând. Prin simpla apelare cu o singură 
atingere, nu ve?i mai fi nevoi?i să căuta?i 
niciodată numărul lor, conectându-vă la simpla 
apăsare unui buton.

Ecran mare, ușor de citit

Ecran mare și caractere ușor de citit.
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Imagine/Ecran
• Dimensiune ecran: 4,8 cm / 1,9"
• Tip ecran: Alfanumeric
• Iluminare din spate: Da
• Culoare iluminare din spate: Chihlimbar

Capacitate memorie
• Agendă telefonică: 50 nume și numere
• Capacitate listă reapelare: ultimele 20 de apeluri
• Înregistrări în registrul de apeluri: 50 intrări
• Stocarea agendei telefonice pe staţia de bază

Sunet
• Compatibil cu aparate auditive
• Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
• Cameră acustică

Confort
• Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
• Difuzor - vorbiţi având mâinile libere
• Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator 

cu 3 bare
• Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă 

pentru baterie cu 3 bare
• Intercom - mai multe telefoane
• Afișare Dată / Oră
• Indicaţie încărcare baterie
• Taste rapide programabile: Tasta 1 și 2, M1/2/3
• Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, 

Microfon silenţios, Apeluri nerecepţionate, Apeluri 
recepţionate

• Ton pentru taste pornit/oprit
• Închidere automată
• Baze multiple: 1
• Receptoare multiple: Până la 4
• Număr de taste: 23 + taste laterale pentru volum
• Taste staţie de bază: Buton localizare sonoră
• Timp de încărcare: 8 ore

• Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
• Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
• Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
• Mâner antialunecare: Textură canava
• Control lateral volum
• Durată de convorbire de până la 16 ore
• Durată în standby de până la 250 de ore

Alimentare
• Capacitate baterie: 550 mAh
• Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
• Sursă de alimentare reţea: 100-240 V CA ~50/60 

Hz
• Consum electric: < 0,7 W

Securitate
• Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici reţea
• Compatibil: GAP

Valoare SAR
• Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic
• Mod Eco: automat și manual
• Eco+

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 15,1 x 7 cm
• EAN: 87 12581 66662 0
• Greutate brută: 0,541 kg
• Greutate netă: 0,427 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Greutate proprie: 0,114 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
•
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