
 

Philips
Trådløs telefon

XL3401B
Enkelhed når det er bedst

Mere behagelig og nem at bruge end før, da XL-serien gør det simpelt og bekvemt at 
bruge telefonen. Kompleksiteten og besværlighederne er undgået ved at fokusere på det 
vigtige ved kommunikation.

Brugervenlighed
• Store taster med godt mellemrum
• Stort display med god kontrast
• Visuel ringealarm

Tilpasset lyd
• HD-lyd
• Telefonhøjttaler - Tal uden at holde

Enkel komfort
• Tre hovedhukommelsestaster
• Nem at installere
 



 HD-lyd
Nyd samtale i høj kvalitet med en hidtil uhørt 
klarhed. Takket være højttaleren, der er af høj 
kvalitet, sofistikeret teknologi og et ægte akustisk 
kammer, når lydspektret langt ud over, hvad der 
normalt høres i en telefon.

Telefonhøjttaler - Tal uden at holde
Håndfri brug med den indbyggede højttaler der 
forstærker den talendes stemme, så du kan tale og 
lytte uden at holde røret til øret. Det er specielt 
nyttigt, hvis I er flere tilstede, eller du vil tage noter.
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Vigtigste nyheder
• Antenne: Integreret på base, Integreret på håndsæt • Taletid: Op til 12 timer
•

Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Gul
• Hovedskærmteknologi: STN

Lyd
• Håndsæt ringetoner: Polyfonisk
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Komfort
• Basestation taster: Personsøgningstast
• Indikator for batteriopladning
• Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-

afbryder
• Brugervenlighed: Håndfri funktion
• Multi-base: 4
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 5 håndsæt
• Angivelse af signalstyrke
• Baggrundsbelyst tastatur: Tast, der åbner linjen 

(rød)

Netværksfunktioner

• Kompatibel: GAP
• Opkald: Tone, puls, Pulse

Operatørkrav
• Navn og vis-nummer
• Vis nummer ved ventende opkald

Hukommelseskapacitet
• Telefonbog: 3 direkte adgangstaster (plus 8 

genvejstaster)

Mål
• Størrelse på base: 116 x 110 x 92 mm
• Mål (håndsæt): 56 x 29 x 178 mm

Strøm
• Batterikapacitet: 750 mAh
• Batteritype: AAA, NiMH
• Batteritype: Genopladelig
• Lysnet: AC 220-240V - 50 Hz
• Batterier: 2 pr. håndsæt
• Standby-tid: Op til 150 timer
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