
 

 

Philips
Telepon tanpa kabel

XL300
Layar 1,9"/backlight kuning
Speakerphone

XL3001C
Nyaman dan sederhana

Dengan fitur besar, suara ekstra kencang, dan menu sederhana, telepon ini sangat mudah 
digunakan. Berhubungan dengan orang lain jadi sangat mudah, berkat tombol memori 
panggilan instan, buku telepon akses langsung, dan kontrol suara.

Cerdas, sederhana, dan mudah digunakan
• Kenyamanan tertinggi dengan setelan mudah
• Layar besar dan karakter yang mudah dibaca
• Kontrol volume dan akses buku telepon langsung di handset
• Panggil orang terkasih secara instan dengan tombol panggil cepat
• Lapisan belakang bertekstur untuk gagang anti-selip
• Waktu bicara hingga 16 jam untuk sekali isi daya

Dengarkan semuanya dengan keras dan jelas
• Kompatibel dengan alat bantu pendengaran - mengurangi kebisingan tak diinginkan
• Suara dan dering ekstra kencang
• Speakerphone handset membuat Anda bisa bicara bebas-genggam
• Rancangan antena optimal untuk penerimaan yang baik di semua ruangan

Produk ramah lingkungan
• Radiasi rendah (mode ECO dan ECO+) dan konsumsi daya rendah



 Mudah disetel

Kenyamanan tertinggi dengan setelan mudah. 
Instalasi sederhana - Produk Plug & Play

Rancangan antena optimal

Rancangan antena kami yang optimal menjamin 
penerimaan yang kuat dan stabil – bahkan di 
area di dalam rumah yang sulit menerima 
transmisi nirkabel. Kini Anda bisa melakukan 
panggilan di setiap bagian rumah, dan 
melakukan percakapan yang panjang tanpa 
gangguan bahkan sambil berjalan.

Akses langsung ke fitur utama
Di menu paling sederhana sekalipun, Anda 
memerlukan beberapa langkah untuk 
mengakses fitur atau mengubah setelan. Akses 
langsung ke fitur utama membuat Anda 
melompati beberapa langkah tersebut. Kontrol 
volume langsung pada handset membuat Anda 
bisa menyesuaikan level suara dengan mudah 
selama panggilan. Satu tombol khusus pada 
keypad akan membawa Anda langsung ke buku 
telepon.

Suara dan dering ekstra kencang
Volume suara ekstra kencang berarti Anda 
akan mampu mendengar setaip kata dalam 
percakapan Anda. Dengan dering ekstra 
kencang, Anda akan selalu bisa mendengar saat 
ada panggilan masuk – di mana pun Anda 
berada di dalam rumah.

Gagang anti-selip

Bagian belakang handset dilapisi tekstur khusus 
agar lebih nyaman dan lebih enak digenggam.

Waktu bicara hingga 16 jam
Waktu bicara hingga 16 jam untuk sekali isi 
daya

Model ramah lingkungan dengan ECO+

Telepon Philips sangat hemat energi dan 
didesain untuk ramah lingkungan. Saat mode 
ECO diaktifkan, radiasi yang dipancarkan 
berkurang hingga 60%, dan hingga 95% saat 
mengisi daya. Saat mode ECO+ diaktifkan, 
radiasi menjadi nol.

Speakerphone handset
Mode bebas-genggam menggunakan loud 
speaker bawaan untuk memperbesar suara 
penelepon, jadi Anda bisa berbicara dan 
mendengarkan tanpa mendekatkan telepon ke 
telinga. Ini khususnya berguna saat Anda ingin 
mendengarkan telepon bersama orang lain atau 
sambil melakukan hal lain.

Kompatibel dengan alat bantu 
pendengaran
Fitur ini memungkinkan telepon dipasangkan 
dengan alat bantu pendengaran untuk 
memperbesar suara percakapan sekaligus 
mengurangi suara luar dan suara dengung, 
deru, atau gaung yang bisa muncul.

Panggilan instan

Kini menelepon orang yang paling Anda kasihi 
menjadi lebih mudah. Dengan panggilan sekali 
sentuh, Anda tidak perlu mencari nomor 
mereka lagi, dan bisa terhubung hanya dengan 
satu tombol.

Layar besar yang mudah dibaca

Layar besar dan karakter yang mudah dibaca.
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Gambar/Tampilan
• Ukuran layar: 4,8 cm (1,9")
• Jenis layar: Alfanumerik
• Backlight: Ya
• Warna backlight: Kuning

Kapasitas Memori
• Buku Telepon: 50 nama dan nomor
• Kapasitas Daftar Panggil Ulang: 20 nomor terakhir
• Entri log panggilan: 50 entri
• Penyimpanan buku telepon di base

Suara
• Kompatibel dengan Alat Bantu Pendengaran
• Nada dering di handset: 10 Polifonik
• Ruang akustik

Nyaman
• Struktur menu di handset: Daftar Menu
• Speakerphone - berbicara bebas genggam
• Indikator kekuatan sinyal: Indikator 3-bar
• Indikator batas baterai: Ikon baterai 3-bar
• Intercom - beberapa handset
• Tampilan Tanggal/Waktu
• Persentase daya baterai
• Hot key dapat diprogram: Tombol 1 dan 2, M1/2/3
• Manajemen Panggilan: Panggilan Tunggu*, ID 

Penelepon*, Mikrofon diam, Panggilan Tak 
Terjawab, Panggilan Diterima

• Nada tombol nyala/mati
• Putus otomatis
• Kapabilitas multi-base: 1
• Kapabilitas multi-handset: Hingga 4
• Jumlah tombol: 23+ tombol volume samping
• Tombol Base: Tombol Paging
• Waktu isi daya: 8 jam
• Panjang kabel telepon: 1,8m

• Panjang kabel: 1,8m
• Produk: Ruangan terbuka <300 m; dalam ruang <50 

m
• Gagang anti-selip: Tekstur kanvas
• Kontrol volume samping
• Waktu bicara hingga 16 jam
• Waktu siaga hingga 250 jam

Daya
• Kapasitas baterai: 550 mAH
• Jenis baterai: AAA NiMH Dapat diisi ulang
• Stopkontak: AC 100-240V ~50/60Hz
• Konsumsi Daya: < 0,7 W

Keamanan
• Enkripsi transmisi: Ya

Fitur Jaringan
• Kompatibel: GAP

Nilai SAR
• Handset Philips: <0,1 W/kg

Ramah lingkungan
• Mode Eco: otomatis & manual
• ECO+

Dimensi kemasan
• Jenis penempatan di rak: Dummy
• Ukuran kemasan (L x T x D): 19,5 x 15,1 x 7 cm
• EAN: 87 12581 67803 6
• Berat kotor: 0.553 kg
• Berat bersih: 0.443 kg
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Jenis kemasan: Dummy
• Berat tara: 0,11 kg
•
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