
 

 

Philips SoClear
Sladdlös telefon

XL3751B
Håll kontakten enkelt

Stor skärm, stora knappar, högt ljud
XL-serien är en enkel handenhet som ger dig extra klarhet och enkel användning med sin 
stora skärm, sin stora knappsats och extra högt ljud. Den här telefonen är utformad för 
att alla medlemmar av familjen ska kunna ringa enkelt.

Upplev otrolig ljudkvalitet
• Extra högt ljud – Kompatibel med hörhjälpmedel
• Med högtalarfunktion i handenheten kan du prata i telefon handsfree

Njut av ren bekvämlighet
• 2-radig skärm som visar namn och nummer
• Adressbok med 100 namn
• 14 timmars samtalstid
• Gul bakgrundsbelyst display och knappsats (endast talknapp).

Missa aldrig ett meddelande
• Direktåtkomst till telefonsvarare på basenhet och via handenhet
• 30 minuters inspelningstid och meddelandeindikator på basenheten

Spara energi
• EcoMode: minskad sändningsenergi mellan hand- och basenhet
• Låg strömförbrukning i standbyläge: < 0,6 W



 Högtalartelefon

I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att 
förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan 
prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot 
örat. Den här funktionen är speciellt användbar om 
du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra 
flera saker på en gång.
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Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Gul
• Huvudskärmstyp: Punktmatris

Ljud
• Ringsignaler för handenhet: Polyfona
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Bekvämlighet
• Larm: Väckarklocka
• Basstationstangenter: Samtalslogg, Knappar på 

telefonsvarare, Knapp på handenhetssökare
• Indikator för fullt batteri
• Indikator för låg batterinivå
• Klocka med kalender
• Lättanvänd: Handsfree-läge
• Multihandset-funktion: Upp till 5
• Högtalartelefon – handsfree-samtal

Nätverksfunktioner
• Antenn: Integrerad på basenhet, Integrerad på 

handenheten
• Kompatibel: GAP
• Uppringning: Ton, Puls

Operatörskrav
• Namn och uppringnings-ID
• ID för väntande samtal

Telefonsvarare
• Inspelningstidskapacitet: 30 min.

Effekt
• Batterikapacitet: 650 mAh
• Typ av batteri: Laddningsbar
•
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