
 

 

Philips
Bezdrátový telefon

1,9" displej / bílé podsvícení
Hlasitý telefon

XL4901S
Pohodlné a jednoduché

S bezdrátovým telefonem Philips XL490, jehož součástí je mimořádně velký displej a čísla, 
pohodlné sluchátko a užitečné funkce, jako například zvýšení hlasitosti, kompatibilita 
s naslouchátkem, záznamy z více telefonů a nastavení soukromí, si vychutnáte jednoduchost.

Chytrý, jednoduchý a se snadnou obsluhou
• Grafický displej 4,8 cm (1,9") s vysokým kontrastem
• Zvláště velký displej a znaky pro snadné čtení
• Podsvícení klávesnice pro rychlý přístup i v tmavé místnosti
• Záznamy se dvěma poli pro přiřazení 2 čísel jednomu kontaktu
• Pokročilá nastavení soukromí: seznam blokovaných, tichý režim, blokování hovorů*
• Volejte svým blízkým okamžitě prostřednictvím 3 paměťových kláves přímého volání
• Vizuální vyzvánění bliká a upozorňuje na příchozí hovory
• Kontrolka LED upozorňující na událost ukazuje status nabíjení nebo volání/zprávy
• Až 16 hodin hovoru na jedno nabití
• Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá*

Vše uslyšíte zřetelně a hlasitě
• Kompatibilní s naslouchacím zařízením – omezuje nežádoucí šum
• Zvýšení hlasitosti jedním dotykem umožňuje mimořádně silný zvuk
• Hlasitý telefon vám umožňuje volat a mít volné ruce



 Grafický displej 4,8 cm (1,9")

Grafický displej 4,8 cm (1,9") s vysokým 
kontrastem a bílým podsvícením

Pokročilá nastavení soukromí*

Seznam blokovaných blokuje příchozí hovory 
ze specifických čísel nebo z čísel začínajících na 
určité číslice. Blokovat můžete 4 sady čísel. 
Každá sada čísel může sestávat z 1 až 24 číslic. 
V případě příchozího hovoru, který začíná 
jedním z těchto čísel nebo je jedním ze 4 
konkrétních čísel volajícího, se vyzvánění 
ztlumí. S tichým režimem můžete vypnout 
vyzvánění v určité době. Díky blokování 
hovorů můžete blokovat konkrétní čísla 
začínající určitými číslicemi a předejít tak 
vysokým účtům za telefon. Anonymní hovor 
blokuje příchozí hovory ze skrytých čísel. 
Telefon nebude zvonit.

Identifikace volajícího*

Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, 
kdo volá. A díky identifikaci volajícího máte 
přehled, kdo je na druhém konci linky.

Upozornění na události
Kontrolka LED upozorňující na událost ukazuje 
status nabíjení nebo volání/zprávy

Kompatibilní s naslouchacím zařízením

Kompatibilní s naslouchacím zařízením – 
omezuje nežádoucí šum

Okamžité volání
Svým nejmilejším se nyní dovoláte snáze než 
kdykoli dříve. Díky jednoduchému vytáčení 
jedním dotykem už vůbec nemusíte hledat to 
správné číslo a spojíte se stisknutím tlačítka.

Podsvícení klávesnice

Tlumené oranžové podsvícení usnadňuje čtení 
za zhoršených světelných podmínek a v noci.

Velký displej a znaky
Zvláště velký displej a znaky pro snadné čtení

Telefonní seznam s dvěma poli

Většina lidí má v dnešní době více kontaktních 
čísel. Seznam kontaktů zaručuje snadnou 
správu kontaktů. Jednoduše uložte dvě 

telefonní čísla do jedné ze tří možných položek 
– doma, práce nebo mobil.

Až 16 hodin hovoru
Až 16 hodin hovoru na jedno nabití

Vizuální vyzvánění
Vizuální vyzvánění bliká a upozorňuje na 
příchozí hovory

Zvýšení hlasitosti

Říkáte si někdy, že by volající mohl mluvit 
trochu hlasitěji? Díky tlačítku zvýšení hlasitosti 
jedním dotykem můžete hlasitost ve sluchátku 
okamžitě zvýšit až o více než 12 dB* a 
v reproduktoru s režimem handsfree o více 
než 8dB*. Každé slovo a každý tón teď uslyšíte 
nahlas a zřetelně. Už se vám nestane, že byste 
během hovoru nerozuměli. *údaj je založen na 
zvýšení nejnižší úrovně hlasitosti na maximální 
zvýšenou úroveň hlasitosti. Při prvním stisknutí 
tlačítka zvýšení hlasitosti se nedoporučuje, aby 
měl uživatel sluchátko v blízkosti ucha. 
Zvýšená hlasitost se po ukončení hovoru vrátí 
na normální úroveň.

Hlasitý telefon
V režimu handsfree se pomocí vestavěného 
hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. 
Díky tomu můžete při hovoru mluvit a 
poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. 
Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do 
hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více 
věcí najednou.
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Zvuk
• Kompatibilní s naslouchacím zařízením: Ano
• Zvukový profil: MySound: Ano
• Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
• Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních
• Velmi kvalitní zvuk: Ano
• Zvýraznění zvuku: Ano

Obraz/displej
• Velikost displeje: 4,8 cm / 1,9"
• Typ obrazovky: Bodový rastr
• Podsvícení: ano: Ano
• Barva podsvětlení: White

Pohodlí
• Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová 

nabídka
• Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
• Přizpůsobení: Tichý režim
• Blokování hovorů: V telefonu lze omezit konkrétní 

odchozí hovory
• Blokování volajících / Seznam blokovaných*: 

Zabraňte zvonění telefonu u příchozích hovorů ze 
specifických čísel

• Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
• Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
• Interkom – více sluchátek: Ano
• Zobrazení data / času: Ano
• Budík: Ano
• Programovatelné klávesové zkratky: Klávesy 1 

a 2, M1/2/3
• Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace 

volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané 
hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla

• Zámek klávesnice: Ano
• Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
• Automatická registrace: Ano
• Automatické zavěšení: Ano
• Možnost použití více přístrojů: Až 4
• Počet tlačítek: 24
• Podsvětlená klávesnice: Světle oranžová
• Podsvícená klávesnice: Ano
• Větší číslice při vytáčení: Ano
• Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
• Až 16 hodin hovoru: Ano
• Až 250 hodin pohotovostního režimu: Ano

• Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
• Délka kabelu: 1,8 m
• Délka napájecího kabelu: 1,8 m
• Řada: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
• Upozornění na události: pro stav Události nebo 

Nabíjení
• Protiskluzová rukojeť: Diamantová textura
• Vizuální vyzvánění: Ano

Kapacita paměti
• Telefonní seznam: 50 jmen a čísel + 3 přímé paměti
• Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 

20 posledních čísel
• Položky záznamu hovorů: 50 záznamů
• Telefonní seznam v základně: Ano
• Vícečetné záznamy v telefonním seznamu: až 2 čísla

Spotřeba
• Kapacita baterie: 550 mAh
• Typ baterie: Nabíjecí NiMH AAA
• Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
• Příkon: < 0,7 W

Zabezpečení
• Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě
• Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR
• Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí
• EcoMode: Automatický a manuální
• Eco+: Ano

Rozměry balení
• EAN: 48 95185 60619 4
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,7 x 15,7 x 7,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,467 kg
• Čistá hmotnost: 0,361 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,106 kg
• Typ umístění poličky: Pokládání
•
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Specifikace
Bezdrátový telefon
1,9" displej / bílé podsvícení Hlasitý telefon

* *Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace 
volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.
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