
 

 

Philips XL
Bezdrôtový telefón

Séria 3000
Čierna

XL3701B/53
Vždy v dokonalom spojení

Veľká obrazovka, veľké tlačidlá, zreteľný zvuk
Séria XL je jednoduchý telefón, ktorý vám poskytne výnimočne jasný zvuk a ľahké 
používanie vďaka svojej veľkej obrazovke, veľkej klávesnici a extra zreteľnému zvuku. 
Tento telefón poskytuje jednoduché telefonovanie pre ktoréhokoľvek člena rodiny.

Zažite neuveriteľnú kvalitu zvuku
• Výnimočne vysoká hlasitosť zvuku – kompatibilný s načúvacími pomôckami
• Slúchadlo s hlasitým odposluchom - hovorte bez použitia rúk

Využívajte maximálne praktické funkcie
• Obrazovka a klávesnica s podsvietením v jantárovej farbe
• 2-riadkový displej zobrazujúci meno a číslo
• Telefónny zoznam na 100 mien
• 14 hodín času hovoru

Úspora energie
• Režim EcoMode: znížená spotreba energia medzi slúchadlom a základňou
• Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime: < 0,6 W



 Slúchadlo s hlasitým odposluchom

Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor 
hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, 
čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru 
bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto 
je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor 
zdieľať s druhými alebo si počas hovoru robiť 
poznámky.
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Obraz/Displej
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Jantárová
• Typ hlavného displeja: Bodová matica

Zvuk
• Tóny zvonenia mikrotelefónu: Polyfonické
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: Hodiny s budíkom
• Tlačidlá základne: Zoznam hovorov, Kláves 

stránkovania
• Indikácia nabitej batérie
• Indikácia slabej batérie
• Hodiny s kalendárom
• Jednoduché používanie: Režim voľných rúk

• Viaceré slúchadlá: Až 5
• Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk

Vlastnosti siete
• Anténa: Integrovaná na základni, Integrovaná na 

mikrotelefóne
• Kompatibilný: GAP
• Voľba: Tón, Pulzná

Prevádzkové požiadavky
• Meno a identifikácia volajúceho
• Zobrazenie identifikácie volajúceho, čakajúceho na 

linke

Príkon
• Kapacita batérií: 650 mAh
• Druh batérie: Nabíjateľná
•

Technické údaje
Bezdrôtový telefón
Séria 3000 Čierna 
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