
 

 

Philips SoClear
Langattoman puhelimen 
lisäluurit

5000-sarja
1,9 tuuman näyttö, valkoinen 
taustavalo
Kaiutinpuhelin

XL5950C
Miellyttävä ja helppo käyttää

Visuaalinen hälytys, erittäin voimakas ääni
Tässä miellyttävässä ja yksinkertaisessa puhelimessa on visuaalinen hälytys, joten saapuvat 
puhelut voi sekä nähdä että kuulla. Puhelimen erittäin voimakas äänentoisto auttaa 
kuulemaan paremmin, ja suuri näyttö ja näppäimet tekevät käytöstä helppoa.

Kuulet kaiken selkeästi
• Erittäin kova ääni ja selkeä äänentoisto
• Kaiutinpuhelimella handsfree-puhelut
• Voi käyttää kuulolaitteen kanssa - vähentää hälyääniä
• Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa

Tyylikäs ja helppokäyttöinen
• Suuri näyttö ja helppolukuiset merkit
• Visuaalinen hälytys vilkkuu, kun puhelu saapuu
• Soita läheisillesi pikavalintanäppäimillä
• Helppo asennus, vaivaton käyttö
• Jopa 19 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella

Ympäristöystävällinen tuote
• Säteily vähenee 60 %, kun ECO-tila on käytössä
• Pieni virrankulutus: <0,65 W valmiustilassa



 Helppo ottaa käyttöön

Helppo asennus ja vaivaton käyttö. 
Yksinkertainen asennus - Plug & Play -tuote

ECO-tila

Säteily vähenee 60 %, kun ECO-tila on käytössä

Erittäin kova ääni

Erittäin kova ääni ja selkeä äänentoisto

Kaiutinpuhelin

Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin 
vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja 
kuunnella pitämättä luuria korvalla puhelun 
aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun 

haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä 
samalla muita asioita.

Voi käyttää kuulolaitteen kanssa

Voi käyttää kuulolaitteen kanssa - vähentää 
hälyääniä

Pikavalinta

Soita läheisillesi pikavalintanäppäimillä

Suuri ja helppolukuinen näyttö

Suuri näyttö ja helppolukuiset merkit

Optimoitu antennin muotoilu

Optimoitu antennin muotoilu takaa 
voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös 

sellaisissa huoneissa, joissa langattomat 
yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata 
missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään 
keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta 
toiseen.

Jopa 19 tuntia puheaikaa

Jopa 19 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella

Visuaalinen hälytys

Visuaalinen hälytys vilkkuu, kun puhelu saapuu

Philipsin vihreä logo
Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää 
kustannuksia, energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden 
ympäristöystävällisyyttä on parannettu 
merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin 
vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: 
energiansäästö, pakkausmateriaalit, 
ympäristölle vaaralliset aineet, paino, 
kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän 
kestävä luotettavuus.
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Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,7 x 14,1 x 9,3 cm
• Nettopaino: 0,557 kg
• Kokonaispaino: 0,687 kg
• Taara: 0,130 kg
• EAN: 87 12581 61418 8
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Dummy
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy

Ääni
• Voi käyttää kuulolaitteen kanssa
• Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
• Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä soittoääntä, 

joissa progressiivinen äänenvoimakkuus

Kuva/näyttö
• Näytön koko: 4,8 cm / 1,9"
• Näyttötyyppi: FSTN, matriisi
• Taustavalo: kyllä
• Taustaväri: valkoinen

Helppokäyttöisyys
• Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
• Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
• Mukauttaminen: Hiljainen tila
• Mukauttaminen (soittoääni): VIP-soittoäänet M1-, 

M2- ja M3-muistipaikoille
• Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen 

ilmaisin
• Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
• Sisäpuhelin - useita luureja
• Päiväyksen/ajan näyttö
• Herätyskello
• Akun latauksen osoitin
• Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painikkeet 1 ja 2 

sekä M1/2/3
• Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan 

tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat 
puhelut, Vastaanotetut puhelut

• Näppäinäänet käytössä/pois

• Automaattinen rekisteröinti
• Puhelun automaattinen lopettaminen
• Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
• Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
• Painikkeiden määrä: 23
• Taustavalaistu näppäimistö: Valkoinen (vilkkuu 

puhelimen soidessa)
• Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
• Jopa 19 tuntia puheaikaa
• Jopa 300 tuntia valmiusaikaa
• Latausaika: 8 tuntia
• Linjajohdon pituus: 1,8 m
• Virtajohdon pituus: 1,8 m
• Valaisuetäisyys: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m

Muistikapasiteetti
• VIP-soittajatunnistus
• Puhelinmuistio: 200 nimeä ja numeroa + 2 

suorakäyttömuistia
• Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 40 

merkintää
• Soittajaluettelo: 100 merkintää
• Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Virta
• Pariston kapasiteetti: 650 mAh
• Paristotyyppi: Ladattava AAA NiMH
• Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
• Virrankulutus: <0,65 W

Turvallisuus
• Lähetyksen salaus: kyllä

Verkko-ominaisuudet
• Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo
• Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu
• Eco-tila: automaattinen ja manuaalinen
•
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