
 

 

Philips SoClear
Bezdrátový telefon

Řada 3000
1,9" displej / oranžové podsvícení
Hlasitý telefon

XL3901S
Pohodlné a jednoduché

Bezproblémové zobrazení i poslech
Tento pohodlný a uživatelsky přívětivý telefon byl speciálně navržen s ohledem na 
jednoduchost obsluhy. Díky nadměrným tlačítkům a větší obrazovce je uskutečnění hovoru 
skutečně hračkou. Mimořádná hlasitost telefonu je zárukou, že vyhoví požadavkům všech.

Vše uslyšíte zřetelně a hlasitě
• Kompatibilní s naslouchacím zařízením – omezuje nežádoucí šum
• Mimořádně hlasitý zvuk pro jasnou reprodukci hlasu
• Hlasitý telefon vám umožňuje volat a mít volné ruce
• Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény

Chytrý, jednoduchý a se snadnou obsluhou
• Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení
• Velký displej a snadno čitelné znaky
• Zavolejte svým blízkým okamžitě pomocí tlačítek rychlé volby
• Velmi hlasité vyzvánění, takže nezmeškáte ani jediný hovor
• Až 17 hodin hovoru

Ekologický výrobek
• Při aktivaci režimu ECO se vyzařování snižuje až o 60 %
• Nízká spotřeba energie: <0,6 W v pohotovostním režimu



 Snadné nastavení

Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení. 
Zjednodušená instalace – výrobek Plug & Play

Velmi hlasité vyzvánění
Velmi hlasité vyzvánění, takže nezmeškáte ani 
jediný hovor

Mimořádně hlasitý zvuk

Mimořádně hlasitý zvuk pro jasnou reprodukci 
hlasu

Hlasitý telefon

V režimu handsfree se pomocí vestavěného 
hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. 
Díky tomu můžete při hovoru mluvit a 
poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. 
Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do 
hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více 
věcí najednou.

Kompatibilní s naslouchacím zařízením

Kompatibilní s naslouchacím zařízením – 
omezuje nežádoucí šum

Okamžité volání

Zavolejte svým blízkým okamžitě pomocí 
tlačítek rychlé volby

Velký, snadno čitelný displej

Velký displej a snadno čitelné znaky

Optimalizované umístění antény

Optimalizované umístění antény zaručuje silný 
a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, 
kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní 

můžete telefonovat v každé části domu a užívat 
si nerušenou konverzaci, i když se budete 
pohybovat.

Až 17 hodin hovoru

Telefon vydrží až 17 hodin hovoru na jedno 
nabití.

režim ECO

Při aktivaci režimu ECO se vyzařování snižuje 
až o 60 %

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,7 x 15,7 x 9,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,404 kg
• Hrubá hmotnost: 0,532 kg
• Hmotnost obalu: 0,128 kg
• EAN: 87 12581 62659 4
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Typ umístění poličky: Dummy

Zvuk
• Kompatibilní s naslouchacím zařízením: Ano
• Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
• Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních

Obraz/displej
• Velikost displeje: 4,8 cm / 1,9"
• Typ obrazovky: FSTN – bodový rastr
• Podsvícení: ano: Ano
• Barva podsvětlení: Světle oranžová

Pohodlí
• Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová 

nabídka
• Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
• Přizpůsobení: Tichý režim
• Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
• Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor
• Interkom – více sluchátek: Ano
• Zobrazení data / času: Ano
• Budík: Ano
• Indikace nabíjení baterie: Ano
• Programovatelné klávesové zkratky: Klávesy 1 a 2 

a M1/2/3
• Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace 

volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané 
hovory, Přijaté hovory

• Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
• Automatické zavěšení: Ano

• Možnost použití více zákl. stanic: 1
• Možnost použití více přístrojů: Až 4
• Počet tlačítek: 23
• Podsvětlená klávesnice: Světle oranžová
• Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
• Až 17 hodin hovoru: Ano
• Až 300 hodin pohotovostního režimu: Ano
• Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
• Délka kabelu: 1,8 m
• Délka napájecího kabelu: 1,8 m
• Dosah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m

Kapacita paměti
• Telefonní seznam: 100 jmen a čísel + 2 paměti 

s přímým přístupem
• Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 

20 záznamů
• Položky záznamu hovorů: 50 záznamů
• Telefonní seznam v základně: Ano

Spotřeba
• Kapacita baterie: 650 mAh
• Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
• Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
• Příkon: < 0,6 W

Zabezpečení
• Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě
• Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR
• Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí
• EcoMode: Automatický a manuální
• Plný ekologický režim (NEMO): Ano
•
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