
 

 

Philips
Безжичен телефон

1,9" дисплей/ бяла подсветка

Високоговорител в слушалката

XL4901S
Удобно и лесно

Насладете се на простотата на безжичния телефон Philips XL490, който включва изключително 

голям дисплей и клавиши, удобни слушалки и полезни функции като увеличаване силата на звука, 

съвместимост със слухови апарати, въвеждане на множество телефонни номера и настройки за 

поверителност.

Интелигентен и лесен за ползване
• 4,8 см (1,9") високо контрастен графичен дисплей
• Особено голям дисплей и символи за лесно четене
• Подсветка на клавиатурата за бърз достъп, дори когато в стаята е тъмно
• Записи с две полета за присвояване на 2 номера на един контакт
• Усъвършенствана поверителност: черен списък, тих режим, забрана за обаждания*
• Незабавно обаждане до близките ви чрез 3 директни клавиша за запаметяване
• Видеозвънецът мига при постъпване на входящо повикване
• LED за събития показва състоянието на зареждане или повикване/съобщение
• До 16 часа време за разговори с едно зареждане
• ИД на повикващия – за да знаете винаги кой се обажда*

Чувате всичко високо и ясно
• Съвместим със слухови апарати - намалява нежелания шум
• Усилване на звука с едно докосване за особено силен звук
• Високоговорител в слушалката, за да говорите със свободни ръце



 4,8 см (1,9") графичен дисплей

4,8 см (1,9") високо контрастен графичен 
дисплей с бяла подсветка

Усъвършенствани настройки за 
поверителност*

Черният списък ограничава приемането на 
обаждания от конкретни номера или 
започващите с определени цифри. Можете 
да блокирате 4 набора от номера. Всеки 
набор може да се състои от 1 до 24 цифри. 
Когато има входящо обаждане, което 
започва с един от тези номера или от един 
от 4-те точни номера на позвъняващи. С 
тихия режим можете да деактивирате 
тоновете за звънене за конкретни периоди 
от време. Благодарение на забраната за 
обаждания можете да избягвате 
изненадващо високите телефонни сметки, 
като блокирате обаждания към конкретни 
номера, започващи с определени цифри. 
Анонимните повиквания ограничават 
входящите повиквания със скрити номера. 
Телефонът няма да звъни.

ИД на повикващия*

Понякога е добре да знаете кой ви търси, 
преди да отговорите. А нашият 
идентификатор на повикващия ви показва 
кой е на другия край на линията.

Известия за събития
LED за събития показва състоянието на 
зареждане или повикване/съобщение

Съвместим със слухови апарати

Съвместим със слухови апарати - намалява 
нежелания шум

Моментално набиране
Сега разговорите с хората, които най-много 
обичате, са по-лесни от всякога. С лесното 
набиране с едно докосване никога вече 
няма да търсите номерата им, а ще се 
свързвате с натискането само на един 
бутон.

Подсветка на клавиатурата

С меката кехлибарена подсветка бутоните 
се виждат лесно при слаба светлина и през 
нощта.

Голям дисплей и символи
Особено голям дисплей и символи за лесно 
четене

Записи в телефонната книга с две 
полета

Напоследък повечето хора имат по няколко 
номера за контакт. Списъкът ни с контакти 
ви улеснява в управлението на контактите в 
телефона ви. Просто запишете два 
телефонни номера с избор от три различни 
имена на полета за домашен, служебен и 
мобилен.

До 16 часа време за разговори
До 16 часа време за разговори с едно 
зареждане

Видеозвънец
Видеозвънецът мига при постъпване на 
входящо повикване
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Звук
• Съвместим със слухови апарати
• Звуков профил: MySound
• Регулиране на силата на звука на слушалката
• Тонове на звънене на слушалката: 10 
полифонични

• HQ-Sound
• Аудио усилване

Картина/дисплей
• Размер на дисплея: 4,8 см / 1,9"
• Тип на дисплея: Точкова матрица
• Подсветка: да
• Цвят на подсветката: Бяло

Комфорт
• Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
• Високоговорител - разговори със свободни 
ръце

• Персонализиране: Тих режим
• Забраняване на повиквания: Забраняване на 
определени изходящи повиквания от телефона

• Блокиране на обаждания/Черен списък*: 
Ограничаване на звъненето на телефона при 
конкретни входящи номера

• Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 
ленти

• Индикатор за заряда на батерията: Икона за 
заряд на батерията с 3 ленти

• Интерком - няколко слушалки
• Показване на дата и час
• Будилник
• Програмируеми горещи клавиши: Клавиши 1 и 2 
и M1/2/3

• Управление на разговорите: Изчакване на 
повикванията*, ИД на повикващия*, 
Заглушаване на микрофона, Пропуснати 
повиквания, Получени повиквания, Набрани 
номера

• Заключване на клавиатурата
• Вкл./изкл. на тона на бутоните
• Автоматично регистриране
• Автоматично прекъсване
• Възможност за няколко слушалки: До 4
• Брой на бутоните: 24
• Клавиатура с подсветка: Мека кехлибарена 
светлина

• Осветление на бутоните
• Уголемяване на набраната цифра
• Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
• До 16 часа време за разговори
• До 250 часа в режим на готовност

• Време на зареждане: 8 часа
• Дължина на телефонния кабел: 1,8 м
• Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
• Обхват: На открито под 300 м, на закрито под 

50 м
• Известия за събития: за състояние на събития 
или състояние на зареждане

• Дръжка без плъзгане: Диамантена текстура
• Видеозвънец

Капацитет на паметта
• Тел. книжка: 50 имена и номера + 3 директни 
памети

• Обем на списъка за повторно набиране: 20 
последно набрани номера

• Записи в регистъра на повикванията: 50 записа
• Телефонен указател, съхраняван в базовата 
станция

• Няколко записа в телефонната книга: до 2 
номера

Захранване
• Капацитет на батериите: 550 mAh
• Тип батерия: AAA NiMH акумулаторни
• Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V, 

~50/60 Hz
• Консумирана енергия: < 0,7 W

Сигурност
• Шифровано предаване: да

Мрежови характеристики
• Съвместим: GAP

Стойност на SAR
• Слушалки Philips: < 0,1 W/kg

Екологичен дизайн
• ECO режим: автоматичен и ръчен
• Eco+

Габарити на опаковката
• EAN: 48 95185 60619 4
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,7 x 15,7 x 7,5 см
• Бруто тегло: 0,467 кг
• Нето тегло: 0,361 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,106 кг
• Начин на поставяне: Разполагане
•
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* *Тази функция изисква допълнително абониране за услуга „ИД 
на повикващия". Моля, проверете в мрежата на местния ви 
оператор за повече подробности.
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