
 

 

Philips SoClear
Draadloze telefoon

XL3751B
Altijd in contact

Groot scherm, grote knoppen en groot in geluid
De XL-serie bestaat uit een eenvoudige handset die extra heldere gesprekken en 
optimaal gebruiksgemak biedt dankzij het grote scherm en toetsenpaneel, en het extra 
volume. Deze telefoon maakt bellen supereenvoudig voor iedereen.

Ongelooflijke geluidskwaliteit
• Extra luid volume - geschikt voor gehoorapparaten
• Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen

Optimaal gebruiksgemak
• Display met twee regels voor naam- en nummerweergave
• Telefoonboek voor 100 namen
• 14 uur gesprekstijd
• Oranje achtergrondverlichting en toetsenpaneel (alleen oproepknop).

Nooit meer een oproep missen
• Zowel op basisstation als handset direct toegang tot antwoordapparaat
• 30 minuten opnametijd en indicator voor nieuwe berichten op basisstation

Energie besparen
• EcoMode: minder energieverbruik tussen handset en basisstation
• Laag energieverbruik in stand-bymodus: < 0,6 W



 Luidsprekertelefoon met handset

De handsfree modus maakt gebruik van een 
ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te 
versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten 
en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te 
houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met 
meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het 
gesprek aantekeningen wilt maken.
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Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
• Hoofdschermtype: Dot-matrix

Geluid
• Ringtones handset: Polyfoon
• Volumeregeling: Volumeregeling

Gemak
• Alarmfuncties: Wekker
• Toetsen op het basisstation: Gesprekkenlog, 

Toetsen op het antwoordapparaat, Paging-toets
• Indicatie 'batterij opgeladen'
• Batterij bijna leeg-indicatie
• Klok met kalender
• Gebruiksgemak: Handsfree modus
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten

Netwerkfuncties
• Antenne: Geïntegreerd in basisstation, 

Geïntegreerd in handset
• Compatibel: GAP
• Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon

Vereisten voor de operator
• Naam- en nummerherkenning
• Nummerherkenning bij wisselgesprek

Antwoordapparaat
• Capaciteit opnametijd: 30 min.

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 650 mAh
• Soort batterij: Oplaadbaar
•
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