
 

 

Philips SoClear
Vezeték nélküli telefon

• 3000-es sorozat
• Ezüst

XL3901S
Kényelmes és egyszerű

Jól látható és jól hallható
Ennek a kényelmes és felhasználóbarát telefonnak a tervezésénél a könnyű kezelés volt a 
legfontosabb szempont. Nagyméretű gombjaival és nagyobb kijelzőjével megkönnyíti a 
telefonálást. Rendkívül széles, tetszés szerint beállítható hangerőtartománya van.

Az összes hang hangosan és tisztán hallható
• Hallókészülékkel is használható - csökkenti a nem kívánt zajt
• Rendkívüli hangerő a tiszta hangvisszaadás érdekében
• A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teheti a kezét
• Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen

Intelligens, egyszerű és könnyen kezelhető
• Tökéletes kényelmet nyújtó egyszerű üzembe helyezés
• Nagy méretű kijelző és könnyen olvasható karakterek
• A gyorstárcsázó gombok segítségével azonnal hívhatja szeretteit
• Rendkívüli csengetési hangerő, így egyetlen hívásról sem marad le
• Akár 17 óra beszélgetési idő

Környezettudatos termék
• A sugárzás 60%-kal csökken az ECO mód aktiválása esetén
• Alacsony fogyasztás: < 0,6 W készenléti üzemmódban



 Könnyen üzembe helyezhető

Tökéletes kényelmet nyújtó könnyű 
üzembehelyezés. Egyszerűsített telepítés - 
„Plug & Play” termék

Rendkívüli csengetési hangerő
Rendkívüli csengetési hangerő, így egyetlen 
hívásról sem marad le

Rendkívüli hangerő

Rendkívüli hangerő a tiszta hangvisszaadás 
érdekében

Kihangosítható kézibeszélő

A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró 
segítségével erősíti fel a hívó hangját, így 
telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez 
szorítania. Ez a funkció leginkább 
konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy 
több párhuzamos feladat végzése esetén.

Hallókészülékkel is használható

Hallókészülékkel is használható - csökkenti a 
nem kívánt zajt

Azonnali hívás

A gyorstárcsázó gombok segítségével azonnal 
hívhatja szeretteit

Nagy méretű, könnyen olvasható kijelző

Nagy méretű kijelző és könnyen olvasható 
karakterek

Optimalizált antennabeállítás

Az optimalizált antennabeállítás biztosítja az 
erős és stabil vételt – még a háznak azon 

területein is, ahol a vezeték nélküli átvitel 
nehézségekbe ütközik. Mostantól a ház 
bármely részén fogadhatja a hívásokat és 
hosszú, zavartalan beszélgetést folytathat, és 
közben akár változtathatja is a helyét a házon 
belül.

Akár 17 órányi beszélgetési idő

Ez a Philips vezeték nélküli telefon egyetlen 
töltéssel akár 17 óra beszélgetési időt is képes 
biztosítani.

ECO mód

A sugárzás 60%-kal csökken az ECO mód 
aktiválása esetén

Alacsony fogyasztás: < 0,6 W

A Philips telefonok energiahatékonyak, és 
tervezésük során fontos szempont volt a 
környezet megóvása. Így készenléti 
üzemmódban a fogyasztás kevesebb, mint 0,6 
W.
XL3901S/53

Fénypontok
Vezeték nélküli telefon
3000-es sorozat Ezüst
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