
 

 

Philips
Draadloze telefoon

1,9 inch display, witte verlichting

Luidsprekertelefoon met handset
2 handsets

XL4902S
Comfortabel en eenvoudig

De Philips XL490 draadloze telefoon biedt optimaal gebruiksgemak dankzij een display en toetsen van 

extra groot formaat, een comfortabele handset en handige functies zoals volumeboost, compatibiliteit 

met gehoorapparaten, meerdere telefoonboekvermeldingen en privacy-instellingen.

Slim maar eenvoudig en gebruiksvriendelijk
• Grafisch display van 4,8 cm (1,9") met hoog contrast
• Extra groot scherm met grote tekens voor betere leesbaarheid
• Verlicht toetsenpaneel voor snelle toegang, ook in het donker
• Telefoonboekvermeldingen met twee velden voor het toewijzen van 2 nummers aan één 

contactpersoon
• Geavanceerde privacy: zwarte lijst, stille modus, nummerblokkering*
• Bel uw dierbaren in een oogwenk met de 3 directe geheugentoetsen
• Visuele beltoon knippert om inkomende oproepen aan te geven
• Het LED-indicatielampje laat de status voor opladen/bellen/berichten zien
• Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen
• Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt*

Alles luid en duidelijk horen
• Compatibel met gehoorapparaten - vermindert ongewenst geluid
• Extra luid geluid met één druk op de knop
• Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen



 Grafisch display van 4,8 cm (1,9")

Grafisch display van 4,8 cm (1,9") met hoog 
contrast en witte achtergrondverlichting

Geavanceerde privacyinstellingen*

De zwarte lijst voorkomt dat u oproepen 
ontvangt van bepaalde nummers of van 
nummers die met bepaalde cijfers beginnen. 
Voor oproepblokkering kunt u 4 nummers 
laten onthouden. Elke set kan uit 1-24 cijfers 
bestaan. De telefoon gaat niet over wanneer er 
een oproep binnenkomt van een nummer dat 
begint met een van deze cijfers of als het 
nummer overeenkomt met een van de 4 
ingestelde te blokkeren nummers. Met de stille 
modus kunt u voor bepaalde tijdstippen 
beltonen uitschakelen. Dankzij 
nummerblokkering kunt u hoge 
telefoonrekeningen voorkomen door 
oproepen naar specifieke nummers te 
blokkeren. Ook kunt u inkomende oproepen 
met verborgen nummers blokkeren.

Nummerherkenning*

Soms is het handig om te weten door wie u 
wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze 
nummerherkenning kunt u zien wie u belt.

Eventmeldingen
Het LED-indicatielampje laat de status voor 
opladen/bellen/berichten zien

Compatibel met gehoorapparaten

Compatibel met gehoorapparaten - 
vermindert ongewenst geluid

Direct bellen
Bellen met familie en vrienden is nu 
gemakkelijker dan ooit. U hoeft nooit meer 
naar telefoonnummers te zoeken, want u kunt 
gewoon bellen met één druk op de knop.

Verlicht toetsenpaneel

De zachte oranje achtergrondverlichting zorg 
ervoor dat de toetsen eenvoudig leesbaar zijn 
in het duister en 's nachts.

Groot scherm met grote tekens
Extra groot scherm met grote tekens voor 
betere leesbaarheid

Telefoonboekvermeldingen met twee 
velden

Tegenwoordig hebben de meeste mensen 
meerdere telefoonnummers. Met de 
contactpersonen kunt u eenvoudiger uw 
contactpersonen beheren. U kunt twee 
telefoonnummers eenvoudig opslaan voor drie 
verschillende velden voor thuis, werk of 
mobiele telefoon.

Tot 16 uur spreektijd
Tot wel 16 uur spreektijd met één keer 
opladen

Visuele beltoon
Visuele beltoon knippert om inkomende 
oproepen aan te geven
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Kenmerken
Draadloze telefoon
1,9 inch display, witte verlichting Luidsprekertelefoon met handset, 2 handsets
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Geluid
• Compatibel met gehoorapparaten
• Geluidssysteem: MySound
• Volumeregeling op handset
• Ringtones op handset: 10, polyfoon
• HQ-Sound
• Audioversterking

Beeld/scherm
• Schermgrootte: 4,8 cm (1,9")
• Schermtype: Dot-matrix
• Achtergrondverlichting: ja
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit

Comfort
• Menustructuur in de handset: Menulijst
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten
• Personalisering: Stille modus
• Oproepen blokkeren: Beperk specifieke uitgaande 

gesprekken op de telefoon
• Bellers blokkeren / zwarte lijst*: Met deze functie 

gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld 
door specifieke nummers

• Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
• Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram 

met 3 balkjes
• Intercom - meerdere handsets
• Datum-/tijdsaanduiding
• Wekker
• Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2, M1/

2/3
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, 

Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, 
Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken, 
Gekozen oproepen

• Blokkering van toetsenpaneel
• Toetsgeluid in-/uitschakelen
• Automatische registratie
• Automatisch ophangen
• Aantal toetsen: 24
• Verlicht toetsenpaneel: Licht oranje
• Verlicht toetsenpaneel
• Kiescijfer vergroten
• Toetsen op het basisstation: Paging-toets
• Tot 16 uur spreektijd
• Tot 250 uur stand-bytijd
• Oplaadtijd: 8 uur

• Snoerlengte: 1,8 m
• Netsnoerlengte: 1,8 m
• Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
• Eventmeldingen: voor gebeurtenissen of bij 

opladen
• Antislipbehuizing: Ruitpatroon
• Visuele beltoon

Geheugencapaciteit
• Telefoonboek: 50 namen en nummers + 3 direct 

toegankelijke geheugens
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 20 laatste 

nummers
• Gegevens in gesprekkenlog: 50 vermeldingen
• Telefoonboek opslaan in basis
• Meerdere telefoonboekvermeldingen: maximaal 2 

nummers

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 550 mAh
• Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMh-batterijen
• Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Beveiliging
• Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties
• Compatibel: GAP

SAR-waarde
• Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp
• EcoMode: automatisch en handmatig
• ECO+

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,7 x 15,7 x 10,2 cm
• Brutogewicht: 0,872 kg
• Nettogewicht: 0,749 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,123 kg
• Type schap: Leggen
• EAN: 48 95229 10504 1
•
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Specificaties
Draadloze telefoon
1,9 inch display, witte verlichting Luidsprekertelefoon met handset, 2 handsets

* *Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met 
nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer 
informatie.
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