
 

 

Philips SoClear
Ledningsfri telefon

XL3751B
Gør det nemt at holde kontakten

Stor skærm, store knapper, høj lyd
XL-serien er et enkelt håndsæt, som giver dig ekstra klarhed og brugervenlighed med sin 
store skærm, sit store tastatur og sin ekstra høje lyd. Denne telefon er beregnet til at gøre 
det nemt at ringe til alle i familien.

Oplev utrolig lydkvalitet
• Ekstra høj lyd - kompatibelt med høreapparat
• Håndsættelefonhøjttaler gør det muligt at tale håndfrit

Få rendyrket bekvemmelighed
• 2-linjers display, der viser navn og nummer
• Telefonbog med 100 navne
• 14 timers taletid
• Orange baggrundsbelyst display og tastatur (Kun taletast).

Gå aldrig glip af en besked
• Telefonsvarer med direkte adgang på basen og håndsættet
• 30 minutters optagetid og beskedindikator på base

Spar energi
• EcoMode: reduceret strømoverførsel mellem håndsæt og basisenhed
• Lavt strømforbrug i standby-tilstand: < 0,6 W



 Håndsættelefonhøjttaler

Håndfri brug med den indbyggede højttaler, der 
forstærker den talendes stemme, så du kan tale og 
lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt 
nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare 
vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.
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Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Gul
• Hovedskærm: Dot-matrix

Lyd
• Håndsæt ringetoner: Polyfonisk
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Komfort
• Alarmer: Vækkeur
• Basestation-taster: Opkaldslog, Telefonsvarer 

taster, Personsøgningstast
• Indikator for fuldt opladet batteri
• Indikator for batteriniveau
• Ur med kalender
• Brugervenlig: Håndfri funktion
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 5
• Telefonhøjttaler - tal håndfrit

Netværksfunktioner
• Antenne: Integreret på basisenhed, Integreret på 

håndsæt
• Kompatibel: GAP
• Opkald: Tone, Pulse

Operatørkrav
• Navn og vis-nummer
• Vis nummer ved ventende opkald

Telefonsvarer
• Max. optagetid: 30 min.

Strøm
• Batterikapacitet: 650 mAh
• Batteritype: Genopladelig
•
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