
 

 

Philips SoClear
Prídavné slúchadlo pre 
bezdrôtový telefón

Séria 5000
1,9" displej/s bielym podsvietením
Hlasitý odposluch

XL5950C
Pohodlný a jednoduchý

Vizuálne zvonenie, výnimočne vysoká hlasitosť
Tento pohodlný a jednoduchý telefón má vizuálne zvonenie, s ktorým prichádzajúce 
hovory nielen počujete, ale aj vidíte. Komfort zaručí aj výnimočne vysoká hlasitosť zvuku 
na pohodlné počúvanie, extra veľká obrazovka a veľké tlačidlá na ľahké vytáčanie.

Všetko budete počuť nahlas a jasne
• Výnimočne vysoká hlasitosť zvuku umožňuje čistú reprodukciu hlasu
• Slúchadlo s hlasitým odposluchom vám vždy umožní telefonovať bez rúk
• Kompatibilný s načúvacími prístrojmi – potláča neželaný hluk
• Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti

Inteligentný, jednoduchý a ľahko použiteľný
• Veľký displej a ľahko čitateľné znaky
• Vizuálne zvonenie blikaním upozorní na prichádzajúce hovory
• Pomocou tlačidiel rýchlej voľby rýchlo zavoláte milovaným osobám
• Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu
• Až 19 hodín hovoru na jedno nabitie

Ekologický výrobok
• 60 % pokles vyžarovania pri aktivácii režimu ECO
• Nízka spotreba energie: < 0,65 W v pohotovostnom režime



 Jednoduché nastavenie

Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému 
nastaveniu. Zjednodušená inštalácia – produkt 
typu Plug & Play

Režim ECO

60 % pokles vyžarovania pri aktivácii režimu 
ECO

Výnimočne vysoká hlasitosť zvuku

Výnimočne vysoká hlasitosť zvuku umožňuje 
čistú reprodukciu hlasu

Slúchadlo s hlasitým odposluchom

Režim bez použitia rúk využíva vstavaný 
reproduktor hlasného odposluchu, ktorý 

zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní 
hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, aby 
ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi 
užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať 
s druhými alebo jednoducho vykonávať viac 
vecí naraz.

Kompatibilný s načúvacími prístrojmi

Kompatibilný s načúvacími prístrojmi – potláča 
neželaný hluk

Rýchle volanie

Pomocou tlačidiel rýchlej voľby rýchlo zavoláte 
milovaným osobám

Veľký, ľahko čitateľný displej

Veľký displej a ľahko čitateľné znaky

Optimalizované umiestnenie antény

Optimalizované umiestnenie antény v našich 
telefónoch zaistí silný a stabilný príjem – 
dokonca aj v tých častiach domu, kde je 
bezdrôtový príjem väčšinou slabý. Teraz 
môžete prijať hovor kdekoľvek v domácnosti a 
vychutnať si dlhý a ničím nerušený rozhovor a 
súčasne sa pritom voľne pohybovať.

Až 19 hodín hovoru

Až 19 hodín hovoru na jedno nabitie

Logo Philips Green
Ekologické výrobky značky Philips 
pomáhajú znižovať náklady, spotrebu 
energie a emisie CO2. Akým spôsobom? 
Ponúkajú významný environmentálny 
prínos v jednej alebo viacerých hlavných 
oblastiach ekologických priorít 
spoločnosti Philips – energetická 
efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, 
hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj 
spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,7 x 14,1 x 9,3 cm
• Hmotnosť netto: 0,557 kg
• Hmotnosť brutto: 0,687 kg
• Hmotnosť obalu: 0,130 kg
• EAN: 87 12581 61418 8
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Zvuk
• Kompatibilný s načúvacími prístrojmi: áno
• Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
• Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických s 

postupným zvyšovaním hlasitosti zvonenia

Obraz/Displej
• Veľkosť displeja: 4,8 cm/1,9"
• Typ displeja: FSTN – bodová matica
• Podsvietenie: áno: áno
• Farba podsvietenia: Biela

Vybavenie a vlastnosti
• Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
• Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
• Prispôsobenie: Tichý režim
• Prispôsobenie (tón zvonenia): Tóny zvonenia VIP 

pre M1, M2 a M3
• Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
• Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 

paličkami
• Domáci telefón – viac slúchadiel: áno
• Zobrazenie dátumu a času: áno
• Hodiny s budíkom: áno
• Indikátor stavu batérie: áno
• Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2 

a M1/2/3
• Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia 

volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané 
hovory, Prijaté hovory

• Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno

• Automatická registrácia: áno
• Automatické zloženie: áno
• Schopnosť použiť viacero základní: 1
• Viaceré slúchadlá: Až 4
• Počet tlačidiel: 23
• Podsvietená klávesnica: Biela (pri zvonení telefónu 

bliká)
• Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
• Až 19 hodín hovoru: áno
• Až 300 hodín pohotovostného stavu: áno
• Čas nabíjania: 8 hodín: áno
• Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
• Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
• Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; 

interiér < 50 m

Kapacita pamäte
• Identifikácia volajúceho VIP: áno
• Telefónny zoznam: 200 mien a čísiel + 2 pamäte s 

priamym prístupom
• Kapacita zozn. opät. vyt.: 40 záznamov
• Záznamy hovorov: 100 záznamov
• Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

Príkon
• Kapacita batérií: 650 mAh
• Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
• Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
• Spotreba energie: < 0,65 W

Bezpečnosť
• Šifrovaný prenos: áno: áno

Vlastnosti siete
• Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR
• Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Ekologický dizajn
• Režim EcoMode: automatický a manuálny
•
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