
 

 

Philips SoClear
Terminal adicional para 
telefone sem fios

Série 5000
Visor de 1,9"/retroiluminação 
branca
Alta voz

XL5950C
Confortável e simples

Sinal visual de toque, som extra alto
Confortável e simples, este telefone inclui um sinal visual de toque para poder ver e ouvir 
as chamadas recebidas. Inclui ainda volume extra alto para uma audição fácil, bem como 
um ecrã e botões de grandes dimensões para facilitar a marcação.

Ouça tudo com nitidez e clareza
• Som bastante elevado para reprodução nítida da voz
• Alta voz no auscultador permite-lhe falar com as mãos livres
• Compatível com aparelhos auditivos - reduz ruídos indesejados
• Disposição optimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão

Inteligente, simples e fácil de utilizar
• Visor grande e caracteres de leitura fácil
• Sinal visual de toque fica intermitente para o alertar de chamadas recebidas
• Telefone instantaneamente àqueles de quem mais gosta através das teclas de marcação rápida
• Comodidade máxima graças à configuração simples
• Até 19 horas de tempo de conversação num único carregamento

Produto ecológico
• Redução da radiação em 60% quando o modo ECO está activado
• Baixo consumo de energia: < 0,65 W em modo de espera



 Configuração fácil

Comodidade máxima graças à configuração 
simples. Instalação simplificada - produto Plug 
& Play

Modo ECO

Redução da radiação em 60% quando o modo 
ECO está activado

Som bastante elevado

Som bastante elevado para reprodução nítida 
da voz

Alta voz no terminal

O modo mãos livres utiliza um altifalante 
incorporado para amplificar a voz do 

interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir 
durante uma chamada sem segurar o telefone 
junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se 
pretender partilhar a chamada com outras 
pessoas ou simplesmente ocupar-se com 
outras tarefas em simultâneo.

Compatível com aparelhos auditivos

Compatível com aparelhos auditivos - reduz 
ruídos indesejados

Chamadas instantâneas

Telefone instantaneamente àqueles de quem 
mais gosta através das teclas de marcação 
rápida

Visor grande de leitura fácil

Visor grande e caracteres de leitura fácil

Disposição optimizada da antena

A nossa disposição optimizada da antena 
assegura uma recepção forte e estável – 
mesmo em áreas da casa onde a transmissão 
sem fios é complicada. Agora pode atender 
uma chamada independentemente da zona 
onde se encontra e desfrutar de uma conversa 
longa e sem interrupções, mesmo quando se 
desloca pela casa.

Até 19 horas de tempo de conversação

Até 19 horas de tempo de conversação num 
único carregamento

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem 
reduzir os custos, o consumo energético 
e as emissões de CO2. Como? Estes 
proporcionam uma melhoria ambiental 
significativa numa ou em várias das 
vertentes ecológicas da Philips - eficiência 
energética, embalagem, substâncias 
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e 
fiabilidade da vida útil.
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Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,7 x 14,1 x 9,3 cm
• Peso líquido: 0,557 kg
• Peso bruto: 0,687 kg
• Tara: 0,130 kg
• EAN: 87 12581 61418 8
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Som
• Compatível com aparelhos auditivos
• Controlo do volume no telefone
• Toques no telefone: 10 polifónicos com volume de 

toque progressivo

Imagem/visualização
• Tamanho do visor: 4,8 cm / 1,9"
• Tipo de visor: FSTN - matriz de pontos
• Retroiluminação: sim
• Cor da retroiluminação: Branco

Funcionalidades
• Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu 

de lista
• Alta voz - fale com as mãos livres
• Personalização: Modo silencioso
• Personalização (toque): Toques VIP para M1, M2 e 

M3
• Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
• Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 

barras
• Chamadas internas - vários terminais do telefone
• Apresentação da data / hora
• Despertador
• Indicação para carregar a bateria
• Teclas de atalhos programáveis: Tecla 1 e 2 e M1/

2/3
• Gestão de chamadas: Chamada em espera*, 

Identificação do autor da chamada*, Microfone 
sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas 
recebidas

• Ligar/desligar o tom das teclas
• Registo automático
• Desligar automático
• Capacidade multibases: 1
• Capacidade para vários terminais: Até 4
• Número de teclas: 23
• Teclado retroiluminado: Branco (intermitente 

quando o telefone toca)
• Teclas da estação de base: Tecla de pager
• Até 19 horas de tempo de conversação
• Até 300 horas em modo de espera
• Tempo de carregamento: 8 horas
• Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
• Gama: Em áreas abertas <300 m; no interior 

<50 m

Capacidade de memória
• Identificação do emissor VIP
• Lista de contactos: 200 nomes e números + 2 

memórias de acesso directo
• Capacidade de lista de remarcação: 40 entradas
• Entradas do registo de chamadas: 100 entradas
• Agenda guardada na base

Alimentação
• Capacidade da bateria: 650 mAh
• Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
• Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo de energia: < 0,65 W

Segurança
• Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede
• Compatível: GAP

Valor SAR
• Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico
• Modo Eco: automático & manual
•
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