
 

 

Philips SoClear
Vezeték nélküli telefon

3000-es sorozat
Fekete

XL3701B
Egyszerű kapcsolattartás

Nagy képernyő, nagyméretű gombok, nagy hangerő
Az XL sorozat kézibeszélője nem csupán különös tisztaságot biztosít az Ön számára, de 
a nagy méretű kijelzője és billentyűzete, és extra hangereje megkönnyíti a használatot is. 
A telefon megkönnyíti a családon belüli kapcsolattartást.

Lenyűgöző hangminőség
• Rendkívüli hangerő - Hallókészülékkel is használható
• Kihangosítható kézibeszélő - Tegye szabaddá kezeit!

Ismerje meg a tökéletes kényelmet
• A kétsoros kijelző a nevet és a számot is kijelzi
• 100 nevet tároló telefonkönyv
• 14 órányi beszélgetési idő
• Borostyánsárga háttér-világítású kijelző és billentyűzet (csak beszélgetés gomb).

Energiatakarékos megoldás
• EcoMode: a kézibeszélő és a bázisegység közötti kapcsolathoz szükséges átvitel 

teljesítményének csökkentése
• Alacsony fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,6 W



 Kihangosítható kézibeszélő

A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró 
segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás 
közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a 
funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén 
hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése 
esetén.
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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Borostyánsárga
• Fő kijelző típusa: Pontmátrix

Hangzás
• Kézibeszélő csengői: Többszólamú
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Kényelem
• Ébresztők: Ébresztőóra
• Bázisállomás gombok: Hívásnapló, Kézibeszélő-

kereső gomb
• Akkumulátor feltöltve jelzés
• Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
• Óra naptárral
• Egyszerű használat: Kéz nélküli üzemmód

• Több kézibeszélős képesség: Max. 5
• Kihangosítás – Tegye szabaddá kezeit!

Hálózati jellemzők
• Antenna: Alapkészülékbe integrált, Kézibeszélőbe 

integrált
• Kompatibilis: GAP
• Tárcsázás: Hangjelzéses, Impulzusos

üzemeltető követelményei
• Név és hívóazonosító
• Hívóazonosító hívásvárakoztatásnál

Tápellátás
• Akkumulátorkapacitás: 650 mAh
• Akku típusa: Újratölthető
•

Műszaki adatok
Vezeték nélküli telefon
3000-es sorozat Fekete 

http://www.philips.com

