
 

 

Philips XL
Telefone sem fios

Série 6000
Champanhe

XL6601C
Magnificamente simples

Mais confortável e fácil de utilizar do que nunca, a série XL torna a utilização deste 
telefone simples e conveniente. Ao concentrar-se nas funções essenciais da comunicação, 
foram eliminadas todas as complexidades e dificuldades.

A última novidade em facilidade de utilização
• Grande visor de leitura fácil
• Acesso directo a números favoritos

Som bastante elevado
• Alta voz no auscultador - Fale com as mãos livres
• Compatível com aparelhos auditivos

Comodidade pura
• Lista de contactos para 100 nomes
• Visor e teclado retroiluminados



 Alta voz no auscultador
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.

Acesso directo a n.º favoritos
Um breve toque numa tecla designada do 
auscultador dá-lhe acesso directo a um número 
favorito que atribuiu à tecla.
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Imagem/Visualização
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branco
• Cores do ecrã: Preto e branco
• Linhas de texto: 2
• Tecnologia do Ecrã Principal: FSTN
• Tipo do Ecrã Principal: Totalmente gráfico

Som
• Toques do auscultador: Polifónicos
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Comodidade
• Teclas da estação de base: Tecla de pager
• Indicação de carga
• Gestão de Chamadas: Chamada em Espera, ID do 

Emissor
• Capacidade multibases: 1
• Capacidade multi-auscultadores: Até 5 

auscultadores
• Indicação da força do sinal
• Teclado retroiluminado: Sim (Âmbar)
• Alta voz - Fale com as mãos livres

Funcionalidades de Rede
• Antena: Integrada na base, Integrada no 

auscultador
• Compatível: GAP
• Marcação: Por tons, Impulso

Requisitos do Operador
• ID do Emissor e Nome
• ID do emissor da chamada com chamada em 

espera

Capacidade de Memória
• Entradas do registo de chamadas: 20
• Lista de contactos: 100 entradas além de 2 teclas 

de acesso directo para números favoritos
• Capacidade de Lista de Remarcação: 10

Dimensões
• Dimensões da base: 100 x 86,2 x 81 mm
• Dimensões do auascultador: 173,7 x 56,4 x 29 mm

Alimentação
• Capacidade das pilhas: 600 mAh
• Tipo de pilhas: AAA NiMH
• Tipo de pilhas: Recarregável
• Alimentação eléctrica: CA 220-240 V - 50Hz
• Número de pilhas: 2 por telefone
• Tempo em 'standby': Até 160 horas
• Tempo de conversação: Até 13 horas
•

Especificações
Telefone sem fios
Série 6000 Champanhe 
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