
 

 

Philips SoClear
Ασύρματο τηλέφωνο

Σειρά 3000
Μαύρο

XL3701B
Μείνετε σε επαφή

Μεγάλη οθόνη, μεγάλα κουμπιά, δυνατός ήχος
Το XL series είναι μια απλή συσκευή χειρός που σας προσφέρει επιπλέον ευκρίνεια και εύκολη 

χρήση με τη μεγάλη του οθόνη, το μεγάλο πληκτρολόγιο και τον πολύ δυνατό ήχο. Αυτή η 

συσκευή σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τη χρήση του τηλεφώνου για όλα τα μέλη της 

οικογένειας.

Απολαύστε εκπληκτική ποιότητα ήχου
• Εξαιρετικά δυνατός ήχος - Συμβατή με ακουστικά βαρηκοΐας
• Συσκευή χειρός ανοιχτής συνομιλίας - Μιλήστε handsfree

Επωφεληθείτε από τη μοναδική της άνεση
• Οθόνη ονόματος και αριθμού 2 γραμμών
• 14 ώρες χρόνος ομιλίας
• Ευρετήριο 100 ονομάτων
• Πορτοκαλί οπίσθιος φωτισμός και πληκτρολόγιο (Μόνο πλήκτρο ομιλίας).

Εξοικονόμηση ενέργειας
• Λειτουργία EcoMode: μειωμένη εκπομπή ανάμεσα σε βάση και συσκευή χειρός
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής: < 0,6 W



 Συσκευή χειρός ανοιχτής συνομιλίας

Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα 
ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη φωνή 
του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να 
ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι 
μια συνομιλία ή αν θέλετε να κάνετε κι άλλα 
πράγματα ταυτόχρονα.
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Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισμός
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί
• Τύπος κύριας οθόνης: Dot matrix

Ήχος
• Κουδουνίσματα συσκευής χειρός: Πολυφωνικοί
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι
• Πλήκτρα βάσης: Αρχείο καταγραφής κλήσεων, 
Πλήκτρο ειδοποίησης

• Ένδειξη πλήρους φόρτισης μπαταρίας
• Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας
• Ρολόι με ημερολόγιο
• Ευκολία στη χρήση: Λειτουργία ανοικτής 

συνομιλίας
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
Έως και 5

• Ανοικτή συνομιλία-Μιλήστε handsfree

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Κεραία: Ενσωματωμένη στη βάση, 
Ενσωματωμένη στη συσκευή χειρός

• Συμβατό: GAP
• Κλήση: Ήχος, Παλμική

Προδιαγραφές τηλεφωνικού κέντρου
• Όνομα και ταυτότητα καλούντος
• Αναγνώριση καλούντος σε αναμονή κλήσης

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 650 mAh
• Είδος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη
•

Προδιαγραφές
Ασύρματο τηλέφωνο
Σειρά 3000 Μαύρο 
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