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Telefon fără fir

afișaj 1,9", iluminare fundal albă

Difuzor receptor

XL4901S
Confortabil şi simplu

Bucură-te de simplicitate cu telefonul fără fir Philips XL490, dotat cu afişaj şi taste foarte 
mari, receptor confortabil şi funcţii utile precum amplificarea volumului, compatibilitate cu 
aparatele auditive, intrări multiple pentru agenda telefonică şi setări de confidenţialitate.

Inteligent, simplu și ușor de utilizat
• Afișaj cu grafică cu contrast înalt, de 4,8 cm (1,9")
• Afișaj și caractere foarte mari pentru citire ușoară
• Tastatură cu iluminare de fundal pentru acces rapid chiar și în camere întunecate
• Intrări cu două câmpuri pentru a aloca 2 numere unui singur contact
• Confidenţialitate avansată: listă neagră, mod silenţios, restricţionare apel*
• Îi apelezi instantaneu pe cei dragi cu ajutorul a 3 taste directe de memorie
• Alerta vizuală luminează intermitent pentru a vă alerta asupra existenţei unor apeluri primite
• LED-ul pentru evenimente arată încărcarea sau starea apelului/mesajului
• Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare
• ID apelant – ca să știi întotdeauna cine te sună*

Auziţi totul tare și clar
• Compatibil cu aparate auditive - reduce zgomotul nedorit
• Mărirea volumului printr-o atingere pentru sunet foarte tare
• Difuzorul receptor vă permite să vorbiţi având mâinile libere



 Afișaj cu grafică de 4,8cm (1,9")

Afișaj cu grafică cu contrast înalt, de 4,8 cm 
(1,9"), cu iluminare de fundal albă

Setări de confidenţialitate avansate*

Lista neagră restricţionează apelurile primite 
de la anumite numere sau care încep cu 
anumite cifre. Poţi bloca 4 seturi de numere. 
Fiecare set de numere poate consta din 1 până 
la 24 de cifre. Atunci când se primește un apel 
care începe cu unul dintre aceste numere sau 
este unul dintre cele 4 numere exacte ale 
apelantului. Cu modul silenţios, poţi dezactiva 
tonurile de apel pentru anumite ore. Datorită 
funcţiei de restricţionare a apelurilor, poţi evita 
surprizele neplăcute ale unor facturi mari de 
telefonie, blocând apelurile către numere 
specifice care încep cu anumite cifre. Apelul 
anonim restricţionează apelurile primite cu 
număr ascuns. Telefonul nu va suna.

ID apelant*

Uneori e bine să știţi cine vă sună înainte de a 
răspunde. Iar caracteristica noastră pentru ID-

ul apelantului vă permite să urmăriţi cine este 
la celălalt capăt al firului.

Notificări pentru evenimente
LED-ul pentru evenimente arată încărcarea sau 
starea apelului/mesajului

Compatibil cu aparate auditive

Compatibil cu aparate auditive - reduce 
zgomotul nedorit

Apelare instantanee
Acum apelarea persoanelor cele mai 
importante pentru dvs. este mai u?oară ca 
oricând. Prin simpla apelare cu o singură 
atingere, nu ve?i mai fi nevoi?i să căuta?i 
niciodată numărul lor, conectându-vă la simpla 
apăsare unui buton.

Tastatură cu iluminare de fundal

Tastele sunt ușor de citit în condiţii de 
iluminare scăzută și noaptea graţie iluminării de 
fundal portocaliu stins.

Afișaj și caractere mari
Afișaj și caractere foarte mari pentru citire 
ușoară

Două câmpuri pentru intrările din 
agenda telefonică

Acum, majoritatea persoanelor au mai multe 
numere de contact. Lista noastră de contacte 
facilitează gestionarea contactelor tale 
telefonice. Pur și simplu salvezi două numere 
de telefon, având posibilitatea de a alege să 
selectezi două dintre cele trei nume diferite de 
câmpuri pentru numărul de telefon de acasă, 
de la birou sau cel mobil.

Durată de convorbire până la 16 ore
Durată de convorbire de până la 16 de ore 
pentru o singură încărcare

Alertă vizuală
Alerta vizuală luminează intermitent pentru a 
vă alerta asupra existenţei unor apeluri primite

Mărirea volumului

Îţi dorești uneori ca apelantul să vorbească 
puţin mai tare? Cu tasta de mărire a volumului 
printr-o atingere, poţi crește instantaneu 
volumul cu peste 12 dB* pentru cască și cu 
peste 8 dB* pentru difuzorul mâini libere. 
Acum, poţi auzi fiecare cuvânt și fiecare ton 
tare și răspicat. Nu ţi se va mai întâmpla să 
înţelegi greșit o conversaţie. *măsurătoare se 
bazează pe trecerea de la cel mai redus nivel de 
volum la nivelul maxim de mărire a volumului. 
Utilizatorilor li se recomandă să nu apropie 
receptorul de ureche la prima apăsare a tastei 
de mărire a volumului. Nivelul volumului va 
reveni la normal prin încheierea apelului.
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Sunet
• Compatibil cu aparate auditive
• Profil de sunet: MySound
• Controlul volumului pe receptor
• Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
• HQ-Sound
• Amplificare audio

Imagine/Ecran
• Dimensiune ecran: 4,8 cm / 1,9"
• Tip ecran: Matrice cu puncte
• Iluminare din spate: Da
• Culoare iluminare din spate: Alb

Confort
• Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
• Difuzor - vorbiţi având mâinile libere
• Personalizare: Mod silenţios
• Restricţionare apeluri: Restricţionaţi efectuarea 

anumitor apeluri de pe telefonul dvs.
• Blocare apelanţi/Listă neagră*: Restricţionezi 

telefonul pentru a nu mai suna atunci când primește 
apeluri de la anumite numere

• Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator 
cu 3 bare

• Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă 
pentru baterie cu 3 bare

• Intercom - mai multe telefoane
• Afișare Dată / Oră
• Ceas cu alarmă
• Taste rapide programabile: Tasta 1 și 2, M1/2/3
• Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, 

Microfon silenţios, Apeluri nerecepţionate, Apeluri 
recepţionate, Apeluri efectuate

• Blocarea tastaturii
• Ton pentru taste pornit/oprit
• Înregistrare automată
• Închidere automată
• Receptoare multiple: Până la 4
• Număr de taste: 24
• Tastatură cu fundal iluminat: Portocaliu stins
• Tastatură iluminată
• Mărire tastă apelare
• Taste staţie de bază: Buton localizare sonoră
• Durată de convorbire de până la 16 ore
• Durată în standby de până la 250 de ore
• Timp de încărcare: 8 ore

• Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
• Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
• Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
• Notificări pentru evenimente: pentru starea 

Evenimente sau starea Încărcare
• Mâner antialunecare: Textură de diamant
• Alertă vizuală

Capacitate memorie
• Agendă telefonică: 50 de nume și numere + 3 

memorii directe
• Capacitate listă reapelare: ultimele 20 de apeluri
• Înregistrări în registrul de apeluri: 50 intrări
• Stocarea agendei telefonice pe staţia de bază
• Intrări multiple în agendă: până la 2 numere

Alimentare
• Capacitate baterie: 550 mAh
• Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
• Sursă de alimentare reţea: 100-240 V CA ~50/60 

Hz
• Consum electric: < 0,7 W

Securitate
• Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici reţea
• Compatibil: GAP

Valoare SAR
• Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic
• Mod Eco: automat și manual
• Eco+

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 48 95185 60619 4
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,7 x 15,7 x 7,5 cm
• Greutate brută: 0,467 kg
• Greutate netă: 0,361 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,106 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare
•
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* *Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul 
ID apelant. Consultaţi operatorul de reţea local pentru detalii.
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