
 

 

„Philips“ SoClear
Belaidis telefonas

3000 serija
1,9 in ekranas / geltonas foninis 
apš.
Telefono garsiakalbis

XL3901S
Patogus ir paprastas

Lengva pamatyti, patogu klausytis
Šis patogus naudoti telefonas specialiai sukurtas tam, kad nepatirtumėte jokio vargo. 
Paprasta skambinti telefonu su itin dideliais mygtukais ir didesniu ekranu. Be to, garsą galite 
sureguliuoti pagal savo poreikius.

Girdėkite viską garsiai ir aiškiai
• Itin didelis garsas aiškiam balso atkūrimui
• Naudodami ragelio garsiakalbį galėsite kalbėti laisvomis rankomis
• Suderinamas su klausos aparatu, sumažina nepageidaujamą triukšmą
• Optimalus antenos įrenginys puikiam signalo priėmimui bet kuriame kambaryje

Sumanus, paprastas ir lengvas naudoti
• Itin garsus skambučio tonas, kad nepraleistumėte skambučių
• Didelis ekranas ir lengvai įskaitomi simboliai
• Akimirksniu paskambinkite savo artimiesiems naudodamiesi sparčiojo rinkimo mygtukais
• Maksimalus patogumas dėl lengvo nustatymo
• Iki 17 valandų pokalbių laiko

Ekologiškas gaminys
• Radiacijos mažinimas 60 %, kai aktyvintas ECO režimas
• Nedidelės energijos sąnaudos: < 0,6 W nustačius parengties režimą



 Ragelio garsiakalbis

Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, 
naudojamas integruotas garsiakalbis, 
sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir 
skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti 
nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač 
naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su 
kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

Nedidelės energijos sąnaudos: < 0,6 W

„Philips“ telefonai taupo energiją bei tausoja 
aplinką. Dabar, nustačius parengties režimą, 
energijos sunaudojama mažiau nei < 0,6 W.

Optimalus antenos įrenginys

Mūsų optimalus antenos įrenginys užtikrina 
stiprų ir pastovų signalo priėmimą, net jei esate 
kambaryje, kuriame belaidis perdavimas yra su 
trukdžiais. Dabar telefonu atsiliepti galite bet 
kurioje namo vietoje ir mėgautis ilgu, 

nepertraukiamu pokalbiu net jei vaikščiojate po 
namus.

Iki 17 valandų pokalbių laiko

Telefonu galima kalbėti iki 17 val. vieną kartą 
įkrovus.

EKO režimas

Radiacijos mažinimas 60 %, kai aktyvintas ECO 
režimas

Lengva sąranka

Maksimalus patogumas, paprastas nustatymas. 
Supaprastintas įdiegimas – supaprastinto 
diegimo gaminys

Itin garsus skambučio tonas
Itin garsus skambučio tonas, kad 
nepraleistumėte skambučių

Itin didelis garsas

Itin didelis garsas aiškiam balso atkūrimui

Suderinamas su klausos aparatu

Suderinamas su klausos aparatu, sumažina 
nepageidaujamą triukšmą

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti 
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 
emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą 
saugant aplinką vienoje arba keliose 
„Philips“ ekologiškumo srityse – 
efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, 
kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo 
ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą 
tarnavimo laiką srityse.
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Garsas
• Suderinamas su klausos aparatu
• Garso reguliatorius ragelyje
• Melodijos ragelyje: 10 polifoninių

Vaizdas / ekranas
• Ekrano dydis: 4,8 cm / 1,9 col.
• Ekrano tipas: FSTN - taškų matrica
• Foninis apšvietimas: taip
• Fono spalva: Švelniai gintarinė spalva

Patogumas
• Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
• Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
• Asmeninis pritaikymas: Tylusis režimas
• Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių 

indikatorius
• Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų 

brūkšnelių baterijos piktograma
• Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
• Dienos / laiko rodymo ekranas
• Žadintuvas
• Baterijos įkrovimo rodymas
• Užprogramuojami spartieji mygtukai: Mygtukai 1 ir 

2, ir M1/2/3
• Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, AOH / 

Skambintojo ID, Mikrofono nutildymas, Praleisti 
skambučiai, Priimti skambučiai

• Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
• Automatinis pokalbio išjungimas
• Papildomi aparatai: 1
• Papildomi rageliai: iki 4
• Mygtukų skaičius: 23

• Šviečianti klaviatūra: Švelniai gintarinė spalva
• Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
• Iki 17 valandų pokalbių laiko
• Iki 300 valandų budėjimo laiko
• Įkrovimo laikas: 8 val.
• Linijos laido ilgis: 1,8 m
• Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
• Asortimentas: Atvirame lauke <300 m; viduje < 

50m

Atminties talpa
• Telefonų knyga: 100 vardų ir telefono numerių + 2 

tiesioginės prieigos atmintys
• Sąrašo perrinkimas: 20 įrašų
• Skambučių žurnalo įrašai: 50 įrašų
• Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

Maitinimas
• Baterijos talpa: 650 mAh
• Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
• Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
• Energijos sąnaudos: < 0,6 W

Tinklo funkcijos
• Suderinamas: GAP

SAR vertė
• „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

„Eco Design“
• Eko režimas: automatinis ir rankinis
• ECO (EKONOMINIS) režimas (NEMO)
•
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