Philips
Trådløs telefon

1,9" display / hvit bakbelysning
Håndsett, høyttalertelefon

XL4901S

Komfortabelt og enkelt
Hvis du vil holde det enkelt, bør du velge den trådløse telefonen Philips XL490. Den har ekstra
stor skjerm, store taster, et komfortabelt håndsett og nyttige funksjoner som volumforsterker,
kompatibilitet med høreapparat, flere telefonoppføringer og personverninnstillinger.
Smart, enkel og brukervennlig
• 4,8 cm (1,9") grafisk display med høy kontrast
• Ekstra stort display og store tegn for enkel lesing
• Bakbelyst tastatur som gir rask tilgang selv i mørke rom
• Telefonlisteoppføringer med to felt for å lagre to numre til én kontakt
• Avansert personvern: svarteliste, stillemodus, sperring av anrop*
• Ring de du er glad i på et øyeblikk med tre minnetaster
• Det visuelle ringesignalet blinker for å varsle deg om innkommende anrop
• Lampe for hendelsesvarsling viser statusen ved lading eller for anrop/beskjeder
• Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading
• Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer*
Hør alt høyt og tydelig
• Kompatibel med høreapparat – reduserer uønsket støy
• Ettrykks volumforsterker for ekstra høy lyd
• Håndsett med høyttalertelefon gjør at du kan snakke håndfritt
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Høydepunkter
4,8 cm (1,9") grafisk display

Hendelsesvarsler
Lampe for hendelsesvarsling viser statusen ved
lading eller for anrop/beskjeder

Telefonlisteoppføringer med to felt

Kompatibel med høreapparat

Nå for tiden har de fleste flere numre de kan
nås på. Kontaktlisten gjør det enklere for deg å
administrere telefonkontaktene dine. Du kan
lagre to telefonnumre som enten hjemme-,
jobb- eller mobilnummer.

4,8 cm (1,9") grafisk display med høy kontrast
og hvit bakbelysning
Avanserte personverninnstillinger*
Kompatibel med høreapparat – reduserer
uønsket støy
Øyeblikkelig oppringing
Nå er det enklere enn noensinne å ringe kjente
og kjære. Med enkel ettrykks oppringing
trenger du aldri mer å lete etter nummeret –
du ringer bare ved å trykke på en knapp.
Svartelisten blokkerer anrop fra bestemte
telefonnumre eller numre som begynner med
spesifikke tall. Du kan blokkere fire sett med
nummer. Hvert nummersett kan bestå av
mellom 1 og 24 tall. Når telefonnummeret til
et innkommende anrop begynner med et av
disse numrene eller er et av fire bestemte
numre, ringer ikke telefonen. Stillemodusen lar
deg slå av ringetonen til bestemte tider. Takket
være sperring av anrop kan du unngå høye
telefonregninger ved å sperre anrop til
bestemte telefonnumre som begynner med
spesifikke tall. Skjult nummer blokkerer anrop
som har skjult nummer. Telefonen ringer ikke.
Oppringings-ID*

Noen ganger er det greit å vite hvem som
ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du
vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

Opptil 16 timers taletid
Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading
Visuelt ringesignal
Det visuelle ringesignalet blinker for å varsle
deg om innkommende anrop
Volumforsterker

Bakbelyst tastatur

Den myke, gule bakbelysningen gjør tastene
enkle å lese under forhold med lite lys og om
natten.
Stort display og store bokstaver
Ekstra stort display og store tegn for enkel
lesing

Ønsker du noen ganger at den du prater med,
kunne snakket litt høyere? Med ettrykks
volumforsterkerknappen kan du enkelt øke
volumet med over 12 dB* i ørepluggen og over
8 dB i høyttaleren. Da kan du høre hvert
eneste ord som blir sagt, og hver tone blir klar
og tydelig. Du vil aldri misforstå hva som blir
sagt igjen. *målingene er basert på det laveste
volumnivå til høyeste forsterkningsnivå. Det
anbefales ikke å ha håndsettet nær øret første
gang forsterkningsknappen trykkes på.
Håndsett, høyttalertelefon
Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler
for å forsterke stemmen til den som ringer. På
denne måten kan du snakke og lytte til en
samtale uten å holde telefonen mot øret.
Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen
med andre eller gjøre andre ting samtidig.
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Spesifikasjoner
Lyd
•
•
•
•
•
•

Kompatibel med høreapparat
Lydprofil: MySound
Volumkontroll på håndsett
Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske
HQ-Sound
Lydforsterkning

Bilde/skjerm
•
•
•
•

Skjermstørrelse: 4,8 cm / 1,9"
Skjermtype: Punktmatrise
Bakbelysning: Ja
Bakbelysningsfarge: Hvit

Anvendelighet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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Menystruktur i håndsettet: Listemeny
Høyttalertelefon – snakk håndfritt
Personlig tilpasning: Stillemodus
Anropssperring: Sperr bestemte utgående anrop
på telefonen
Blokkere innringere / svarteliste*: Blokker
bestemte telefonnumre, slik at telefonen ikke
ringer ved innkommende anrop
Indikator for signalstyrke: Indikator med tre
streker
Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
Intercom – flere håndsett
Dato-/klokkeslettvisning
Vekkerklokke
Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2 og M1/
2/3
Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*,
Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte
samtaler, Oppringte numre
Nummertastaturlås
Tastetone av/på
Autoregistrering
Automatisk avslutning av samtaler
Mulighet for flere håndsett: Opptil 4
Antall taster: 24
Bakbelyst nummertastatur: Myk gult
Opplyst tastatur
Forstørr tallene
Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
Opptil 16 timers taletid
Opptil 250 timers standby-tid

•
•
•
•
•

Ladetid: 8 timer
Lengde på ledning: 1,8 m
Lengde på nettledning: 1,8 m
Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
Hendelsesvarsler: for status på lading eller
hendelser
• Sklisikkert grep: Diamantlignende struktur
• Visuelt ringesignal

Minnekapasitet

• Telefonliste: 50 navn og numre samt tre direkte
minner
• Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 20 siste tall
• Samtaleloggoppføringer: 50 oppføringer
• Telefonboken lagres i basen
• Flere telefonlisteoppføringer: opptil to numre

Drift
•
•
•
•

Batterikapasitet: 550 mAh
Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Effektforbruk: < 0,7 W

Sikkerhet

• Overføringskryptering: Ja

Nettverksfunksjoner
• Kompatibel: GAP

SAR-verdi

• Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Miljøvennlig design

• EcoMode: automatisk og manuell
• Eco+

Mål, emballasje

•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 69 51613 99939 4
Emballasjemål (B x H x D): 19,7 x 15,7 x 7,5 cm
Bruttovekt: 0,5952 kg
Nettovekt: 0,4892 kg
Antallet produkter som følger med: 1
Emballasjetype: Kartong
Taravekt: 0,106 kg
Type hylleplassering: Liggende

•
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* *Denne funksjonen krever ekstra abonnement på oppringings-ID. Ta
kontakt med den lokale nettverksoperatøren hvis du vil ha mer
informasjon.

