
 

 

Philips
Telefon bezprzewodowy

Wyświetl. 4,8 cm (1,9"), białe 

podśw.

Telefon głośnomówiący

XL4901S
Komfort i prostota

Ciesz się prostotą telefonu bezprzewodowego Philips XL490 wyposażonego w wyjątkowo duży 

wyświetlacz i przyciski, wygodną słuchawkę i przydatne funkcje, takie jak zwiększanie głośności, zgodność 

z aparatami słuchowymi, dodawanie wielu numerów do wpisów w książce telefonicznej czy ustawienia 

prywatności.

Elegancja, prostota i łatwość użycia
• Wyświetlacz graficzny 4,8 cm (1,9") o wysokim poziomie kontrastu
• Wyjątkowo duży wyświetlacz i czytelne znaki
• Podświetlana klawiatura umożliwiająca szybki dostęp do przycisków nawet w ciemnym 

pomieszczeniu
• Dwa pola umożliwiają przypisanie dwóch numerów do jednego kontaktu
• Zaawansowane ustawienia prywatności: czarna lista, tryb ciszy, blokowanie połączeń*
• Natychmiastowe połączenie z bliskimi dzięki 3 przyciskom bezpośredniego wybierania
• Funkcja optycznej sygnalizacji połączeń informująca o połączeniach przychodzących
• Wskaźnik LED informuje o zdarzeniach — ładowaniu, połączeniach, wiadomościach
• Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu
• Identyfikacja numeru — dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kto dzwoni*

Usłyszysz wszystko głośno i wyraźnie
• Zgodność z aparatami słuchowymi — mniej niepożądanych dźwięków
• Funkcja zwiększania głośności za jednym dotknięciem zapewnia głośniejszy dźwięk
• Telefon głośnomówiący umożliwia prowadzenie rozmów bez angażowania rąk



 Wyświetlacz graficzny 4,8 cm (1,9")

Wyświetlacz graficzny 4,8 cm (1,9") o wysokim 
poziomie kontrastu z białym podświetleniem

Zaawansowane ustawienia prywatności*

Funkcja czarnej listy chroni przed 
otrzymywaniem połączeń od określonych 
numerów lub od numerów zaczynających się 
od określonych cyfr. Można zablokować 4 
grupy numerów. Każda z tych grup może 
zawierać od 1 do 24 cyfr. Telefon nie zadzwoni 
w przypadku połączenia przychodzącego od 
numeru zaczynającego się od jednej z 
kombinacji cyfr lub jednego z 4 określonych 
numerów. Dzięki trybowi ciszy można 
wyłączyć dzwonki na określony czas. Z kolei 
funkcja blokowania połączeń pozwala uniknąć 
niespodzianek związanych z wysokimi 
rachunkami, blokując połączenia z konkretnymi 
numerami zaczynającymi się od określonych 
cyfr. Funkcja połączeń anonimowych zapobiega 
otrzymywaniu połączeń od numerów ukrytych 
— w takim wypadku telefon nie dzwoni.

Identyfikacja numeru*

Czasem dobrze jest wiedzieć, kto dzwoni, 
przed odebraniem telefonu. Funkcja 
identyfikacji numeru umożliwia sprawdzenie, 
kto jest na linii.

Powiadomienia o zdarzeniach
Wskaźnik LED informuje o zdarzeniach — 
ładowaniu, połączeniach, wiadomościach

Zgodność z aparatami słuchowymi

Zgodność z aparatami słuchowymi — mniej 
niepożądanych dźwięków

Natychmiastowe połączenie
Teraz dzwonienie do bliskich jest łatwiejsze niż 
kiedykolwiek wcześniej. Dzięki funkcji 
wybierania jednym przyciskiem nie trzeba już 
wyszukiwać ich numerów — wystarczy 
dotknąć przycisku.

Podświetlana klawiatura

Łagodne bursztynowe podświetlenie sprawia, 
że przyciski są czytelne przy słabym świetle i w 
nocy.

Duży wyświetlacz i czytelne znaki
Wyjątkowo duży wyświetlacz i czytelne znaki

Dwa pola przy wpisach w książce 
telefonicznej

Obecnie większość osób ma wiele numerów 
kontaktowych. Nasza lista kontaktów ułatwia 
zarządzanie kontaktami zapisanymi w telefonie. 
Dla każdego można zapisać dwa numery 
telefonów, wybierając spośród trzech 
oznaczeń — numer domowy, służbowy lub 
komórkowy.

Czas rozmów do 16 godzin
Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu

Optyczna sygnalizacja połączeń
Funkcja optycznej sygnalizacji połączeń 
informująca o połączeniach przychodzących
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Dźwięk
• Zgodność z aparatami słuchowymi
• Profile dźwiękowe: MySound
• Sterowanie głośnością w słuchawce
• Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych
• Dźwięk HQ
• Zwiększenie mocy dźwięku

Obraz/wyświetlacz
• Rozmiar wyświetlacza: 4,8 cm (1,9")
• Typ wyświetlacza: Z matrycą punktową
• Podświetlenie: tak
• Kolor podświetlenia: Wybielanie

Udogodnienia
• Struktura menu w słuchawce: Menu listy
• Telefon głośnomówiący
• Personalizacja: Tryb ciszy
• Blokowanie połączeń: Zablokowanie możliwości 

wykonywania określonych połączeń wychodzących
• Blokowanie dzwoniących/czarna lista*: Blokowanie 

dzwonienia w przypadku połączeń przychodzących 
od określonych numerów

• Wskaźnik siły sygnału: Wskaźnik złożony z 3 
kresek

• Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: 
Ikona akumulatora złożona z 3 kresek

• Połączenia interkomowe — wiele słuchawek
• Wyświetlanie daty/godziny
• Budzik
• Programowalne przyciski: Przyciski 1 i 2, a także 

M1/2/3
• Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, 

Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, 
Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane, 
Wybierane numery

• Blokada klawiatury
• Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
• Automatyczna rejestracja
• Automatyczne rozłączanie
• Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4
• Liczba przycisków: 24
• Podświetlenie klawiatury: Delikatny bursztyn
• Podświetlana klawiatura
• Powiększenie cyfr podczas wybierania
• Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
• Czas rozmów do 16 godz.
• Czas gotowości do 250 godz.
• Czas ładowania: 8 godz.
• Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m

• Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
• Seria: Otwarta przestrzeń < 300 m; w 

pomieszczeniu < 50 m
• Powiadomienia o zdarzeniach: Informacja o stanie 

zdarzenia lub stanie ładowania
• Antypoślizgowy uchwyt: Faktura z wypustkami w 

kształcie rombu
• Optyczna sygnalizacja połączeń

Pojemność pamięci
• Książka telefoniczna: 50 wpisów i numerów + 3 

numery bezpośredniego wybierania
• Pojemność listy ponownego wybierania: 20 

ostatnich numerów
• Pozycje rejestru połączeń: 50 pozycji
• Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej
• Dodawanie wielu numerów do wpisów w książce 

telefonicznej: do 2 numerów

Moc
• Pojemność baterii/akumulatora: 550 mAh
• Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA 

NiMH
• Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
• Pobór mocy: < 0,7 W

Bezpieczeństwo
• Szyfrowanie transmisji: Tak

Funkcje sieciowe
• Kompatybilna: GAP

Wartość SAR
• Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja
• Tryb EcoMode: automatyczny i ręczny
• Eco+

Wymiary opakowania
• EAN: 48 95185 60619 4
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,7 x 15,7 x 7,5 cm
• Waga brutto: 0,467 kg
• Waga netto: 0,361 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,106 kg
• Typ ułożenia półki: Poziomo
•
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* * Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji usługi identyfikacji 
numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z 
lokalnym operatorem sieci.

http://www.philips.com

