
 

 

Philips
Kablosuz telefon

1,9 inç ekran/beyaz arka ıșıklı
Hoparlörlü telsiz telefon

XL4901S
Basit ve kullanışlı

Ekstra geniş ekrana ve tuşlara, kullanımı rahat ahizeye ve ses düzeyi artırma, işitme cihazı 
uyumu, çoklu telefon girişi ve gizlilik ayarları gibi kullanışlı işlevlere sahip Philips XL490 
Kablosuz Telefon ile sade tasarımın keyfini çıkarın.

Akıllı, sade ve kullanımı kolay
• 4,8 cm (1,9 inç) yüksek kontrastlı grafik ekran
• Kolay okunan ekstra büyük ekran ve karakterler
• Karanlık odada hızlı erișim için tuș takımı arka ıșığı
• Bir kișiye 2 numara atayabilmek için iki giriș alanı
• Gelișmiș gizlilik: kara liste, sessiz mod, arama yasaklama*
• 3 doğrudan bellek tușuyla sevdiklerinizi anında arayın
• Görüntülü zil yanıp sönerek gelen aramaları bildirir
• Etkinlik LED'i șarj etmeyi veya arama/mesaj durumunu gösterir
• Tek șarjla 16 saate kadar konușma süresi
• Arayan Numarayı Gösterme özelliği - arayan kișiyi her zaman görebilmeniz için*

Her șeyi net bir biçimde duyun
• İșitme cihazlarıyla uyumlu - istenmeyen gürültüleri azaltır
• Ekstra yüksek ses için tek dokunușla ses düzeyi artırma
• Hoparlörlü telsiz telefonla eller serbest konușun



 4,8 cm (1,9 inç) grafik ekran

4,8 cm (1,9 inç) beyaz arka ıșıklı, yüksek 
kontrastlı grafik ekran

Gelișmiș gizlilik ayarları*

Kara liste, belirli numaralardan veya belirli 
rakamlarla bașlayan numaralardan gelen 
aramaları engeller. 4 set numarayı 
engelleyebilirsiniz. Her numara seti 1 ila 24 
basamaktan olușabilir. Bu numaralarla bașlayan 
veya bu 4 Arayan numarasına ait bir arama 
geldiğinde telefon çalmaz. Sessiz modu 
kullanarak belirli zamanlarda zil seslerini devre 
dıșı bırakabilirsiniz. Arama yasaklama ile belirli 
basamaklarla bașlayan numaraların aranmasını 
engelleyerek yüksek telefon faturalarından 
kurtulursunuz. Anonim Arama, gizli 
numaralardan gelen aramaları engeller. Telefon 
çalmaz.

Arayan Numarayı Gösterme*

Bazen telefonu açmadan önce kimin aradığını 
görmekte fayda vardır. Arayan numarayı 

gösterme özelliği ile hattın diğer ucundaki kișiyi 
her zaman görebilirsiniz.

Etkinlik bildirimleri
Etkinlik LED'i șarj etmeyi veya arama/mesaj 
durumunu gösterir

İșitme cihazlarıyla uyumlu

İșitme cihazlarıyla uyumlu - istenmeyen 
gürültüleri azaltır

Anında arama
Șimdi sevdiklerinizi aramak her zamankinden 
daha da kolay. Tek tușla arama özelliği 
sayesinde telefon numarası aramanız gerekmez 
ve tek bir tușa basarak istediğiniz kișiye kolayca 
ulașabilirsiniz.

Tuș takımı arka ıșığı

Yumușak sarı arka ıșık düșük ıșık koșullarında 
ve gece saatlerinde tușları okumayı 
kolaylaștırır.

Geniș ekran ve karakterler
Kolay okunan ekstra büyük ekran ve 
karakterler

İki alanlı telefon defteri girișleri

Günümüzde çoğu kișinin birden fazla telefon 
numarası var. Kiși listemiz, telefon kișilerinizi 
yönetmenizi kolaylaștırır. Ev, iș veya mobil gibi 
üç farklı alan adından birini seçerek iki telefon 
numarası kaydedebilirsiniz.

16 saate kadar konușma süresi
Tek șarjla 16 saate kadar konușma süresi

Görüntülü zil
Görüntülü zil yanıp sönerek gelen aramaları 
bildirir

Ses düzeyi artırma

Bazen sizi arayan kișinin biraz daha yüksek sesle 
konușmasını istiyor musunuz? Ses düzeyi 
artırma tușuyla tek dokunușla ses düzeyini 
anında kulaklıklarda 12 dB* ve eller serbest 
hoparlörde 8 dB* üzerine artırabilirsiniz. 
Böylece her kelimeyi ve sesi yüksek ve net bir 
șekilde duyabilirsiniz. Artık konușmalarda 
yanlıș anlașılma olmayacak. *ölçüm en düșük 
ses düzeyi ile maksimum artırılan ses düzeyine 
göre yapılmıștır. Ses düzeyi artırma tușuna ilk 
basıldığında kullanıcıların ahizeyi kulaklarına 
yakın tutmaması önerilir. Arama 
sonlandırıldığında artırılan ses düzeyi normale 
döner.
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Ses
• İșitme Cihazlarıyla Uyumlu
• Ses Profili: MySound
• Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
• Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik
• HQ Ses
• Ses güçlendirme

Görüntü/Ekran
• Ekran boyutu: 4,8 cm / 1,9"
• Ekran tipi: Nokta matrisi
• Arka ıșık: Evet
• Renkli arka ıșık: Beyaz

Kullanılabilirlik
• Ahizede menü yapısı: Liste Menüsü
• Hoparlör - eller serbest konușun
• Kișiselleștirme: Sessiz mod
• Arama yasaklama: Telefonla belirli giden aramaların 

yapılmasını engelleyebilirsiniz
• Arayan engelleme/ Kara Liste*: Telefonun belirli 

numaralardan gelen aramalarda çalmasını 
engelleyin

• Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
• Șarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
• Dahili görüșme - birden çok ahize
• Tarih / Saat gösterimi
• Çalar Saat
• Programlanabilir kısa yol tușları: Tuș 1 ve 2, M1/2/3
• Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan 

Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, 
Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar, Çevrilen 
numaralar

• Tuș takımı kilidi
• Tuș sesi açma/kapama
• Otomatik Kayıt
• Otomatik kapatma
• Tuș sayısı: 24
• Arka ıșıklı tuș takımı: Açık Sarı
• Ișıklı tuș takımı
• Tușlanan rakamı büyütme
• Baz Ünitesi tușları: Çağrı tușu
• 16 saate kadar konușma süresi
• 250 saate kadar bekleme süresi
• Șarj süresi: 8 saat

• Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
• Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
• Aralık: Dıș mekanda <300m; iç mekanda <50m
• Etkinlik bildirimleri: Etkinlik durumu veya Șarj Etme 

durumu için
• Kaymaz tutma yeri: Elmas doku
• Görüntülü zil

Hafıza Kapasitesi
• Telefon Defteri: 50 isim ve numara + 3 doğrudan 

bellek
• Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: Son 20 numara
• Arama kaydı: 50 giriș
• Baz ünitesinde telefon defteri saklama
• Çoklu telefon rehberi giriși: 2 numaraya kadar

Güç
• Pil Kapasitesi: 550 mAh
• Pil tipi: AAA NiMh Șarj edilebilir
• Șebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
• Güç Tüketimi: < 0,7 W

Güvenlik
• İletim șifreleme: Evet

Ağ Özellikleri
• Uyumlu: GAP

SAR Değeri
• Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım
• EcoMode: otomatik ve manuel
• Eco+

Ambalaj boyutları
• EAN: 69 51613 99939 4
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

19,7 x 15,7 x 7,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,5952 kg
• Net ağırlık: 0,4892 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Dara ağırlığı: 0,106 kg
• Raf yerleșimi tipi: Döșeme
•
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* *Bu özellik, arayan numarayı gösterme hizmetine ek abonelik 
gerektirir. Ayrıntılı bilgi için yerel șebeke operatörünüzle iletișime 
geçin.

http://www.philips.com

