
 

 

Philips
Langaton puhelin

1,9 tuuman näyttö, valkoinen 

taustavalo

Kaiutinpuhelin

XL4901S
Miellyttävä ja helppo käyttää

Philipsin langaton puhelin XL490 on miellyttävän helppokäyttöinen. Siinä on normaalia suurempi 
näyttö ja näppäimet, mukava luuri sekä käteviä toimintoja, kuten äänenvoimakkuuden nopea lisäys, 
tuki kuulolaitteille, yksityisyysasetukset sekä mahdollisuus tallentaa useita puhelinnumeroita.

Tyylikäs ja helppokäyttöinen
• 4,8 cm:n (1,9") suurikontrastinen graafinen näyttö
• Erittäin suuri näyttö ja selkeät näppäimet
• Näppäimistön taustavalon ansiosta nopea käyttää pimeässäkin huoneessa
• Kahden kentän merkinnöissä yhdelle yhteystiedolle voi määrittää kaksi numeroa
• Edistyneet yksityisyysasetukset: musta lista, hiljainen tila, puhelun esto*
• Soita läheisillesi kolmella pikavalintanäppäimellä
• Visuaalinen hälytys vilkkuu, kun puhelu saapuu
• Tapahtumailmoitusten merkkivalo näyttää latauksen, soittojen tai viestien tilan.
• Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
• Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa*

Kuulet kaiken selkeästi
• Voi käyttää kuulolaitteen kanssa - vähentää hälyääniä
• Erittäin suuren äänenvoimakkuuden asettaminen yhdellä kosketuksella
• Kaiutinpuhelimella handsfree-puhelut



 4,8 cm:n (1,9") graafinen näyttö

4,8 cm:n (1,9") suurikontrastinen graafinen 
näyttö, valkoinen taustavalo

Edistyneet yksityisyysasetukset*

Musta lista estää puhelut tietyistä numeroista 
tai numeroista, jotka alkavat tietyillä luvuilla. 
Voit määrittää estoon neljä numerosarjaa. 
Jokaisessa sarjassa voi olla 1–24 numeroa. 
Saapuva puhelu estetään, kun se alkaa jollakin 
näistä numeroista tai joka vastaa täysin yhtä 
neljästä määritetystä soittajanumerosta. 
Hiljaisessa tilassa soittoäänen voi poistaa 
käytöstä tiettyinä aikoina. Puhelun eston 
ansiosta voit välttää yllättäviä kustannuksia 
estämällä puhelut tietyillä luvuilla alkaviin 
numeroihin. Puhelimen voi myös määrittää 
niin, ettei se hälytä, kun puhelu saapuu 
tuntemattomasta numerosta.

Soittajan tunnistus*

Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, 
kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla 
tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

Tapahtumailmoitukset
Tapahtumailmoitusten merkkivalo näyttää 
latauksen, soittojen tai viestien tilan.

Voi käyttää kuulolaitteen kanssa

Voi käyttää kuulolaitteen kanssa - vähentää 
hälyääniä

Pikavalinta
Nyt soittaminen läheisille on helpompaa kuin 
koskaan. Yhden kosketuksen numeronvalinnan 
ansiosta numeroa ei enää tarvitse etsiä ja 
puhelu yhdistyy yhdellä painalluksella.

Näppäimistön taustavalo

Keltaisen taustavalon ansiosta näppäimet 
näkyvät hyvin pimeässä ja yöllä.

Suuri näyttö ja merkit
Erittäin suuri näyttö ja selkeät näppäimet

Kahden kentän merkinnät 
puhelinmuistioon

Useimmilla ihmisillä on nykyään useita 
puhelinnumeroita. Yhteystietoluettelossa 

hallitset yhteystietoja helposti. Voit tallentaa 
kaksi puhelinnumeroa koti-, työ- tai 
matkapuhelinkenttään.

Jopa 16 tuntia puheaikaa
Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella

Visuaalinen hälytys
Visuaalinen hälytys vilkkuu, kun puhelu saapuu

Äänenvoimakkuuden lisäys

Toivoisitko joskus, että soittaja puhuisi 
kovemmalla äänellä? Yhden kosketuksen 
äänenvoimakkuuden lisäysnäppäimellä voit 
lisätä äänenvoimakkuutta nopeasti 12 
desibelillä* (korvakuuloke) tai 8 desibelillä 
(handsfree-kaiutin). Sen avulla kuulet jokaisen 
sanan selkeästi ja ymmärrät, mitä soittaja 
sanoo. *mittaus perustuu siirtymään 
matalimmasta äänenvoimakkuudesta 
suurimpaan lisäystasoon. Kun lisäysnäppäintä 
painetaan ensimmäisen kerran, luuria kannattaa 
pitää etäällä korvasta. Äänenvoimakkuus palaa 
normaalille tasolle, kun puhelu lopetetaan.

Kaiutinpuhelin
Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin 
vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja 
kuunnella pitämättä luuria korvalla puhelun 
aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun 
haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä 
samalla muita asioita.
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Ääni
• Voi käyttää kuulolaitteen kanssa
• Ääniprofiilit: oma ääni
• Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
• Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä
• HQ-Sound
• Äänenvahvistin

Kuva/näyttö
• Näytön koko: 4,8 cm / 1,9"
• Näyttötyyppi: Pistematriisi
• Taustavalo: kyllä
• Taustaväri: Valkaisu

Käyttömukavuus
• Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
• Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
• Mukauttaminen: Hiljainen tila
• Puhelun esto: Voit estää puhelinta soittamasta 

tiettyjä puheluita
• Puheluiden estäminen / musta lista*: Estää 

puhelinta soimasta, kun tietyistä numeroista saapuu 
puhelu

• Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen 
ilmaisin

• Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
• Sisäpuhelin - useita luureja
• Päiväyksen/ajan näyttö
• Herätyskello
• Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painikkeet 1 ja 2, 

M1/2/3
• Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan 

tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat 
puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut

• Näppäimistölukko
• Näppäinäänet käytössä/pois
• Automaattinen rekisteröinti
• Puhelun automaattinen lopettaminen
• Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
• Painikkeiden määrä: 24
• Taustavalaistu näppäimistö: Pehmeä keltainen
• Valaistu näppäimistö
• Suurentaa valitun numeron
• Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
• Jopa 16 tuntia puheaikaa
• Jopa 250 tuntia valmiusaikaa
• Latausaika: 8 tuntia

• Linjajohdon pituus: 1,8 m
• Virtajohdon pituus: 1,8 m
• Toiminta-alue: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m
• Tapahtumailmoitukset: Tapahtumien tai lataustilan 

näyttämiseen
• Luistamaton pinta: Vinoneliöllä kuvioitu pinta
• Visuaalinen hälytys

Muistikapasiteetti
• Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa + 3 

suorakäyttömuistia
• Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 20 

viimeisintä numeroa
• Soittajaluettelo: 50 merkintää
• Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa
• Useita puhelinmuistiomerkintöjä: enintään 2 

numeroa

Virta
• Akun kapasiteetti: 550 mAh
• Akun/pariston tyyppi: Ladattava AAA NiMh
• Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
• Virrankulutus: < 0,7 W

Turvallisuus
• Lähetyksen salaus: kyllä

Verkko-ominaisuudet
• Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo
• Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu
• Eco-tila: automaattinen ja manuaalinen
• Eco+

Pakkauksen mitat
• EAN: 48 95185 60614 9
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,7 x 15,7 x 7,5 cm
• Kokonaispaino: 0,7164 kg
• Nettopaino: 0,6104 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,106 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Makaava
•
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Tekniset tiedot
Langaton puhelin
1,9 tuuman näyttö, valkoinen taustavalo Kaiutinpuhelin

* *Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä 
lisätietoja verkko-operaattoriltasi.

http://www.philips.com

