
 

 

Philips SoClear
Draadloze telefoon

3000-serie
Zilver

XL3902S
Comfortabel en eenvoudig

Gemakkelijk te zien, gemakkelijk te horen
Deze comfortabele en gebruikersvriendelijke draadloze XL3902S/38-telefoon is volledig gericht op 

gebruiksgemak. Dankzij de extra grote toetsen en het grotere scherm is bellen en gebeld worden zo 

eenvoudig als het maar kan. En met het extra geluidsvermogen kunt u het volume instellen.

Alles luid en duidelijk horen
• Extra luid volume voor een heldere spraakweergave
• Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen
• Compatibel met gehoorapparaten - vermindert ongewenst geluid
• Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer

Slim maar eenvoudig en gebruiksvriendelijk
• Extra luide beltoon, zodat u nooit een oproep mist
• Groot scherm en eenvoudig leesbare tekens
• Bel uw dierbaren in een oogwenk met de snelkiestoetsen
• Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie
• Tot 17 uur spreektijd

Milieuvriendelijk product
• 60% minder straling wanneer ECO-modus is geactiveerd
• Laag energieverbruik: < 0,6 W in stand-bymodus



 Eenvoudige installatie

Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie. 
Eenvoudige installatie - Plug & Play-product

Extra luide beltoon
Extra luide beltoon, zodat u nooit een oproep 
mist

Extra luid volume

Extra luid volume voor een heldere 
spraakweergave

Luidsprekertelefoon met handset

De handsfree modus maakt gebruik van een 
ingebouwde luidspreker om de stem van de 
beller te versterken, zodat u tijdens een 
gesprek kunt praten en luisteren zonder de 
telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral 
nuttig als u het gesprek met meerdere mensen 
wilt volgen of als u tijdens het gesprek 
aantekeningen wilt maken.

Compatibel met gehoorapparaten

Compatibel met gehoorapparaten - 
vermindert ongewenst geluid

Direct bellen

Bel uw dierbaren in een oogwenk met de 
snelkiestoetsen

Groot, eenvoudig afleesbaar scherm

Groot scherm en eenvoudig leesbare tekens

Geoptimaliseerd antenne-ontwerp

Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt 
voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in 
ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. 

U kunt nu overal in uw huis telefoneren en 
genieten van lange, ononderbroken 
gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

Tot 17 uur spreektijd

Deze draadloze Philips-telefoon heeft na één 
keer opladen maximaal 17 uur spreektijd.

ECO-modus

60% minder straling wanneer ECO-modus is 
geactiveerd

Laag energieverbruik: < 0,6 W

Philips-telefoons zijn energiezuinig en 
ontworpen met oog voor het milieu. Nu 
bedraagt het energieverbruik in de stand-
bymodus minder dan 0,6 W.
XL3902S/38

Kenmerken
Draadloze telefoon
3000-serie Zilver
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Geluid
• Compatibel met gehoorapparaten
• Volumeregeling op handset
• Ringtones op handset: 10, polyfoon

Beeld/scherm
• Schermgrootte: 4,8 cm (1,9")
• Schermtype: FSTN - dot-matrix
• Achtergrondverlichting: ja
• Kleur van achtergrondverlichting: Licht oranje

Gemak
• Menustructuur in de handset: Menulijst
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten
• Personalisering: Stille modus
• Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
• Batterijniveau-indicator: Batterijpictogram met 3 

balkjes
• Intercom - meerdere handsets
• Datum-/tijdsaanduiding
• Wekker
• Indicator voor batterij opladen
• Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2, en 

M1/2/3
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek, 

Nummerherkenning, Mute-functie microfoon, 
Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken

• Toetsgeluid in-/uitschakelen
• Automatisch ophangen
• Meerdere basisstations mogelijk: 1
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
• Aantal toetsen: 23
• Verlicht toetsenpaneel: Licht oranje

• Toetsen op het basisstation: Paging-toets
• Tot 17 uur spreektijd
• Tot 300 uur stand-bytijd
• Oplaadtijd: 8 uur
• Snoerlengte: 1,8 m
• Snoerlengte: 1,8 m
• Bereik: Open veld <300 m; binnen <50 m

Geheugencapaciteit
• Telefoonboek: 100 namen en nummers + 2 direct 

toegankelijke geheugens
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 20 vermeldingen
• Gegevens in gesprekkenlog: 50 vermeldingen
• Telefoonboek opslaan in basis

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 650 mAh
• Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
• Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Energieverbruik: < 0,6 W

Beveiliging
• Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties
• Compatibel: GAP

SAR-waarde
• Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp
• EcoMode: automatisch en handmatig
• Volledige ECO-modus (NEMO)
•

XL3902S/38
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