
 

 

„Philips“ SoClear
Bevielis telefonas

3000 serija
Juoda

XL3701B
Būkite pasiekiamas

Didelis ekranas, dideli mygtukai, didelis garsas
XL serijos telefonas yra paprastas ragelis, kurį ypač lengva ir paprasta naudoti: jis turi itin 
didelį ekraną, didelę klaviatūrą ir itin didelį garsą. Šis telefonas skirtas visiems šeimos 
nariams ir juo skambinti taip paprasta.

Išbandykite neįtikėtinos kokybės garsą
• Itin didelis garsas – suderinamas su klausos aparatu
• Naudodami ragelio garsiakalbį galėsite kalbėti laisvomis rankomis

Mėgaukitės itin dideliu patogumu
• 2 eilučių ekranas, rodantis vardą ir numerį
• 100 vardų tel. knyga
• 14 val. pokalbių trukmė
• Gintaro spalvos foninio apšvietimo ekranas ir klaviatūra (tik kalbėjimo mygtukas).

Taupykite energiją
• Eko režimas: sumažėjusios energijos sąnaudos tarp ragelio ir telefono aparato
• Nedidelės energijos sąnaudos, nustačius parengties režimą: < 0,6 W



 Ragelio garsiakalbis

Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, naudojamas 
integruotas garsiakalbis, sustiprinantis 
skambinančiojo balso garsumą ir skambučio metu 
leidžiantis kalbėti ir klausyti nelaikant telefono šalia 
ausies. Tai ypač naudinga, jei norite pasidalinti 
skambučiu su kitais ar daryti keletą darbų vienu 
metu.
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Vaizdas / ekranas
• Fono apšvietimas
• Fono spalva: Gintaro spalvos
• Pagrindinis ekrano tipas: Taškų matrica

Garsas
• Ragelio skambučio tonai: Polifoniniai
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 

/ žemyn

Patogumas
• Žadintuvai: Žadintuvas
• Aparato mygtukai: Skamb. žurnal., Puslapių kaitos 

mygtukas
• Baterijos įkrovos indikatorius
• Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
• Laikrodis su kalendoriumi

• Lengva naudoti: Laisvų rankų įrangos režimas
• Papildomi rageliai: iki 5
• Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis

Tinklo funkcijos
• Antena: Integruotas aparate, Integruotas ragelyje
• Suderinamas: GAP
• Rinkimas: Tonas, Pulsinis

Operatoriaus reikalavimai
• Vardas ir skambintojo ID
• Laukiančio skambučio skambintojo ID

Maitinimas
• Baterijos talpa: 650 mAh
• Baterijos tipas: Pakartotinai įkraunamas
•
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