
 

 

Philips
Sladdlös telefon

1,9-tums skärm/vit 

bakgrundsbelysning

Högtalartelefon

XL4901S
Bekväm och enkel

Philips sladdlösa XL490-telefon har en extra stor skärm och stora knappar, en bekväm 
handenhet och praktiska funktioner som volymförstärkning, kompatibilitet för hörapparat, 
flera telefonposter och sekretessinställningar.

Smart, enkel och användarvänlig
• 1,9-tums (4,8 cm) grafisk skärm med hög kvalitet
• Extra stor skärm och stora tecken för enkel avläsning
• Bakgrundsbelyst knappsats för enkel åtkomst även i mörker
• Poster med två fält som används för att tilldela två nummer till en kontakt
• Avancerad sekretess: svartlista, tyst läge, samtalsspärr*
• Ring upp dina nära och kära direkt via tre direktkortnummer
• En visuell ringsignal blinkar för att uppmärksamma dig på inkommande samtal
• Händelseindikatorn visar laddning eller samtals-/meddelandestatus
• Upp till 16 timmars samtalstid på en enda laddning
• Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer*

Hör allt klart och tydligt
• Kompatibel med hörapparater – reducerar oönskat brus
• Enknappsfunktion för volymförstärkning för extra högt ljud
• Med högtalarfunktion i handenheten kan du prata i telefon handsfree



 1,9-tums grafisk skärm

1,9-tums (4,8 cm) grafisk skärm med hög 
kvalitet och vit bakgrundsbelysning

Avancerade sekretessinställningar*

Den svarta listan filtrerar bort oönskade 
samtal från specifika nummer, eller nummer 
som börjar med vissa siffror. Du kan blockera 
fyra uppsättningar nummer. Varje uppsättning 
nummer kan bestå av mellan 1 och 24 siffror. 
När ett inkommande samtal börjar med något 
av dessa nummer eller utgör ett av fyra exakta 
nummer. Med tyst läge kan du avaktivera 
ringsignalerna under specifika tider. Tack vare 
samtalsspärren kan du undvika överraskningar 
med dyra telefonräkningar genom att blockera 
samtal till vissa nummer som börjar med vissa 
siffror. Anonyma samtal begränsar 
inkommande samtal med dolt nummer. 
Telefonen ringer inte.

Uppringnings-ID*

Ibland är det bra att veta vem som ringer innan 
du svarar. Med nummerpresentatören får du 
reda på vem som är i andra änden.

Händelsemeddelanden
Händelseindikatorn visar laddning eller 
samtals-/meddelandestatus

Kompatibel med hörapparater

Kompatibel med hörapparater – reducerar 
oönskat brus

Direktuppringning
Nu är det enklare än någonsin att ringa upp 
dina nära och kära. En knapp räcker för att slå 
numret, så du slipper leta efter det, och 
samtalet kopplas med en enda knapptryckning.

Bakgrundsbelyst knappsats

Den mjukt orangefärgade 
bakgrundsbelysningen gör det enkelt att se 
knapparna i dåliga ljusförhållanden och på 
kvällen.

Stor skärm och stora tecken
Extra stor skärm och stora tecken för enkel 
avläsning

Telefonboksposter med två fält

Nuförtiden har de flesta flera kontaktnummer. 
Vår kontaktlista gör det enklare för dig att 
hantera dina telefonkontakter. Du sparar helt 
enkelt två telefonnummer från ett urval av tre 
olika fältnamn för hem-, arbets- eller 
mobiltelefon.

Upp till 16 timmars samtalstid
Upp till 16 timmars samtalstid på en enda 
laddning

Visuell ringsignal
En visuell ringsignal blinkar för att 
uppmärksamma dig på inkommande samtal

Volymförstärkning

Önskar du ibland att den som ringer kunde tala 
lite högre? Med en volymknapp med 
enknappsfunktion kan du omedelbart öka 
volymen med över 12 dB* på öronsnäckan och 
över 8 dB* för högtalaren. Nu kan du höra 
varje ord och ton klart och tydligt. Inga samtal 
kommer någonsin att missuppfattas igen. 
*Mätningen baseras på den lägsta volymnivån 
till den högsta volymnivån. Användare 
rekommenderas att inte placera handenheten 
nära örat när förstärkningsknappen trycks in 
första gången. Den förstärkta volymen återgår 
till det normala när samtalet avslutas.
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Ljud
• Kompatibel med hörapparater
• Ljudprofil: MySound
• Volymkontroll och handenhet
• Ringsignaler och handenhet: 10 polyfona
• HQ-Sound
• Mäktigt ljud

Bild/visning
• Skärmens storlek: 4,8 cm/1,9 tum
• Skärmtyp: Punktmatris
• Bakgrundsbelysning: ja
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit

Bekvämlighet
• Menystruktur i handenheten: Listmeny
• Högtalartelefon – handsfree-samtal
• Anpassning: Tyst läge
• Samtalsspärr: Du kan spärra telefonen från att ringa 

vissa utgående samtal
• Blockera samtal/svartlistning*: Spärra telefonen 

mot uppringning av specifika inkommande nummer
• Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
• Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
• Intercom - flera handenheter
• Datum- och tidvisning
• Väckarklocka
• Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2, 

M1/2/3
• Samtalshantering: Samtal väntar*, Uppringnings-

ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna 
samtal, Uppringda samtal

• Lås för knappsats
• Knappljud på/av
• Automatisk registrering
• Lägga på automatiskt
• Multihandset-funktion: Upp till 4
• Antal knappar: 24
• Bakgrundsbelyst knappsats: Mjukt orange
• Belyst knappsats
• Förstora uppringningssiffra
• Basstationens knappar: Knapp på 

handenhetssökare
• Upp till 16 timmars samtalstid
• Upp till 250 timmars standbytid
• Laddningstid: 8 timmar

• Nätsladdslängd: 1,8 m
• Sladdlängd: 1,8 m
• Sortiment: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m
• Händelsemeddelanden: för händelsestatus eller 

laddningsstatus
• Halkfritt grepp: Diamantstruktur
• Visuell ringsignal

Minneskapacitet
• Telefonbok: 50 namn och nummer + 3 

direktminnen
• Funktion för återuppringningslista: 20 senaste 

numren
• Poster i samtalslogg: 50 poster
• Telefonbokslagring i basenheten
• Flera telefonboksposter: upp till 2 nummer

Effekt
• Batterikapacitet: 550 mAh
• Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
• Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
• Strömförbrukning: < 0,7 W

Säkerhet
• Överföringskryptering: ja

Nätverksfunktioner
• Kompatibel: GAP

SAR-värde
• Philips handenhet: <0,1 W/kg

Miljödesign
• EcoMode: automatisk och manuell
• Eco+

Förpackningens mått
• EAN: 48 95185 60614 9
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,7 x 15,7 x 7,5 cm
• Bruttovikt: = 0,7164 kg
• Nettovikt: = 0,6104 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,106 kg
• Typ av hyllplacering: Liggande
•
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* *För den här funktionen krävs prenumeration på 
nummerpresentationstjänsten. Kontakta din lokala 
nätverksoperatör för mer information.
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