
 

 

Philips SoClear
Trådløs telefon

3000-serien
1,9" display/gul 
baggrundsbelysning
Højttaler

XL3901S
Behagelig og enkel

Nem at se, nem at høre
Denne behagelige og brugervenlige telefon er særligt designet til at være nem at bruge. 
Med ekstra store knapper og en større skærm, som gør det nemt at ringe op. Og med 
mulighed for ekstra høj lyd, kan du få den lydstyrke, du ønsker.

Hør alting højt og tydeligt
• Ekstra høj lyd for klar stemmegengivelse
• Håndsættelefonhøjttaler gør det muligt at tale håndfrit
• Kompatibelt med høreapparat - reducerer uønsket støj
• Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum

Smart, enkel og nem at bruge
• Ekstra høj ringetone, så du aldrig går glip af et opkald
• Stort display med letlæselige tegn
• Ring øjeblikkeligt til dine kære med lynopkaldstaster
• Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
• Op til 17 timers taletid

Miljøvenligt produkt
• 60 % reduktion af stråling, når ECO-tilstand er aktiveret
• Lavt strømforbrug: < 0,6 W i standby-tilstand



 Nem opsætning

Masser af bekvemmelighed takket være nem 
opsætning. Forenklet installation – plug & play-
produkt

Ekstra høj ringetone
Ekstra høj ringetone, så du aldrig går glip af et 
opkald

Ekstra høj lyd

Ekstra høj lyd for klar stemmegengivelse

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.

Kompatibelt med høreapparat

Kompatibelt med høreapparat - reducerer 
uønsket støj

Øjeblikkelige opkald

Ring øjeblikkeligt til dine kære med 
lynopkaldstaster

Stort, letlæseligt display

Stort display med letlæselige tegn

Optimeret antenneplacering

Vores optimerede antenneplacering sikrer 
stærk og stabil modtagelse – selv i områder i 

huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. 
Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i 
huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, 
selvom du går rundt.

Op til 17 timers taletid

Telefonen understøtter op til 17 timers 
samtale på en enkelt opladning.

ECO-tilstand

60 % reduktion af stråling, når ECO-tilstand er 
aktiveret

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter reducerer 
omkostninger, energiforbrug og CO2-
udledning. Hvordan? De tilbyder en 
markant miljømæssig forbedring på et 
eller flere af Philips' grønne fokusområder 
- energieffektivitet, emballage, farlige 
stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse 
samt garanteret lang levetid.
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Lyd
• Kompatibel med høreapparat
• Lydstyrkekontrol på håndsæt
• Ringetoner på håndsæt: 10 polyfoniske

Billede/display
• Skærmstørrelse: 4,8 cm/1,9"
• Displaytype: FSTN - dot matrix
• Baggrundsbelysning: Ja
• Baggrundsbelysning: Gul

Komfort
• Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
• Telefonhøjttaler - tal håndfrit
• Personlig tilpasning: Lydløs tilstand
• Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
• Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 

søjler
• Samtaleanlæg - flere håndsæt
• Visning af dato/klokkeslæt
• Vækkeur
• Indikator for batteriopladning
• Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2, og M1/

2/3
• Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, 

Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne 
opkald

• Tastetone til/fra
• Læg på automatisk
• Multi-base: 1
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 4
• Taster: 23
• Baggrundsbelyst tastatur: Gul
• Basestation-taster: Personsøgningstast

• Op til 17 timers taletid
• Op til 300 timers standby-tid
• Opladningstid: 8 timer
• Ledningslængde: 1,8 m
• Netlednings længde: 1,8 m
• Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 

50 m

Hukommelseskapacitet
• Telefonbog: 100 navne og numre + 2 hukommelser 

med direkte adgang
• Genopkaldsliste: 20 poster
• Adgange i opkaldslog: 50 poster
• Telefonbog i basen

Strøm
• Batterikapacitet: 650 mAh
• Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
• Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Effektforbrug: < 0,6 W

Sikkerhed
• Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner
• Kompatibel: GAP

SAR-værdi
• Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design
• ECO-modus: automatisk og manuel
• Fuld ECO-tilstand (NEMO)
•
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