
 

 

Philips SoClear
Trådløs telefon

3000-serien
Sort

XL3701B
Hold kontakten

Stor skjerm, store knapper, høy lyd
XL-serien er et enkelt håndsett som gir deg ekstra klarhet og brukervennlighet med den 
store skjermen, det store nummertastaturet og den ekstra høye lyden. Denne telefonen 
gjør det enkelt å ringe for alle familiemedlemmene.

Opplev fantastisk god lydkvalitet
• Ekstra høy lyd – kompatibel med høreapparat
• Håndsett med høyttalertelefon gjør at du kan snakke håndfritt

Gled deg over bekvemmeligheten
• 2-linjers skjerm viser navn og nummer
• Telefonliste for 100 navn
• 14 timers taletid
• Gult, bakgrunnsbelyst display og tastatur (kun taleknapp).

Spar energi
• EcoMode: redusert overføringseffekt mellom håndsett og base
• Lavt effektforbruk i standby-modus: < 0,6 W



 Håndsett, høyttalertelefon

Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler for å 
forsterke stemmen til den som ringer. På denne 
måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å 
holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis 
du vil dele samtalen med andre eller gjøre andre ting 
samtidig.
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Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Gul
• Hovedskjermtype: Punktmatrise

Lyd
• Ringesignaler for håndsett: Polyfoniske
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Anvendelighet
• Alarmer: Vekkerklokke
• Basestasjonstaster: Samtalelogg, 

Håndsettsøkertast
• Indikator for fulladet batteri
• Indikator for lavt batteri
• Klokke med kalender

• Enkel bruk: Håndfrimodus
• Mulighet for flere håndsett: Opptil 5
• Høyttalertelefon – snakk håndfritt

Nettverksfunksjoner
• Antenne: Integrert i base, Integrert i håndsett
• Kompatibel: GAP
• Ringer: Tone, Puls

Operatørkrav
• Navn og oppringer-ID
• Innringer-ID på samtale venter

Drift
• Batterikapasitet: 650 mAh
• Batteritype: Oppladbar
•
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