
 

 

Philips SoClear
Telefone sem fios

XL3751B
Mantenha o contacto

Ecrã grande, botões grandes, som alto
A série XL apresenta um telefone simples que dispõe de uma nitidez extra e facilidade 
de utilização com o seu ecrã grande, teclado grande e som bastante alto. Este telefone 
pretende ser fácil de utilizar por qualquer membro da família.

Experimente uma qualidade de som inacreditável
• Som bastante elevado - compatível com aparelhos auditivos
• Alta voz no auscultador permite-lhe falar com as mãos livres

Desfrute da comodidade pura
• Visor de 2 linhas apresenta o nome e número
• Lista de contactos para 100 nomes
• 14 horas de tempo de conversação
• Visor e teclado (tecla para atender apenas) com retroiluminação âmbar.

Nunca perca uma mensagem
• Atendedor de chamadas de acesso directo na base e através do telefone
• 30 minutos de tempo de gravação e indicador de mensagens na base

Poupe energia
• Modo Eco: redução da potência de transmissão entre o telefone e a base
• Baixo consumo de energia em modo de espera: < 0,6 W



 Alta voz no auscultador

O modo mãos livres utiliza um altifalante 
incorporado para amplificar a voz do interlocutor, 
permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada 
sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é 
particularmente útil se pretender partilhar a 
chamada com outras pessoas ou simplesmente 
ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.
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Imagem/Visualização
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Âmbar
• Tipo do Ecrã Principal: Matriz de pontos

Som
• Toques do auscultador: Polifónicos
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Comodidade
• Alarmes: Despertador
• Teclas da estação de base: Registo de chamadas, 

Teclas do atendedor de chamadas, Tecla de pager
• Indicação de bateria cheia
• Indicação de bateria fraca
• Relógio com calendário
• Fácil de Utilizar: Modo mãos livres

• Capacidade multi-auscultadores: Até 5
• Alta voz - fale com as mãos livres

Funcionalidades de Rede
• Antena: Integrada na base, Integrada no 

auscultador
• Compatível: GAP
• Marcação: Por tons, Impulso

Requisitos do Operador
• Nome e ID do autor da chamada
• ID do autor da chamada com chamada em espera

Atendedor de Chamadas
• Capacidade de tempo de gravação: 30 min.

Alimentação
• Capacidade das pilhas: 650 mAh
• Tipo de pilhas: Recarregável
•

Especificações
Telefone sem fios
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