
 

 

Philips XL
Sladdlös telefon med 
telefonsvarare

6000-serien
Champagne

XL6651C
Vackert enkel

XL-serien är nu bekvämare och mer lättanvänd än någonsin tidigare och gör det enkelt 
och bekvämt att använda telefonen. Genom att koncentrera oss på det väsentliga inom 
kommunikation har vi kunnat undvika komplexiteter och svårigheter.

Enklare blir det inte
• Stort, tydligt teckenfönster
• Direktåtkomst till förvalda nummer

Missa aldrig ett samtal
• Direktåtkomst till telefonsvarare
• 30 minuters inspelningstid
• Meddelanderäknare på basenhet

Extra högt ljud
• Med högtalarfunktion i handenheten kan du prata i telefon handsfree
• Kompatibel med hörapparater

Ren bekvämlighet
• Adressbok med 100 namn
• Bakgrundsbelyst display och knappsats



 Direktåtkomst till telefonsvarare
Med kontrollknapparna på basenheten får du på ett 
enkelt sätt åtkomst till alla funktioner på den digitala 
telefonsvararen. Du missar aldrig ett samtal eller ett 
meddelande.

Högtalartelefon
I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att 
förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan 
prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot 
örat. Den här funktionen är speciellt användbar om 
du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra 
flera saker på en gång.

Direktåtkomst till förvalda nr
Med en snabb tryckning på en av de särskilda 
knapparna får du direktåtkomst till det förvalda 
nummer som du har tilldelat knappen.
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Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Antal färger: Svartvit
• Textrader: 2
• Huvudskärmsteknik: FSTN
• Huvudskärmstyp: Full grafik

Ljud
• Ringsignaler för handenhet: Polyfona
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Bekvämlighet
• Basstationstangenter: Knappar på telefonsvarare, 

Knapp på handenhetssökare
• Indikering vid batteriladdning
• Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID
• Multibasfunktion: 1
• Multihandset-funktion: Upp till 5 handenheter
• Signalstyrkeindikering
• Bakgrundsbelyst knappsats: Ja (orange)
• Högtalartelefon – handsfree-samtal

Nätverksfunktioner
• Antenn: Integrerad på basenhet, Integrerad på 

handenheten
• Kompatibel: GAP
• Uppringning: Ton, Puls

Operatörskrav
• Namn och uppringnings-ID
• ID för väntande samtal

Telefonsvarare
• Telefonsvarare med Plug & Play
• Inspelningstidskapacitet: Upp till 30 min.
• Meddelanderäknare på basenhet

Minneskapacitet
• Poster i samtalslogg: 20
• Telefonbok: 100 poster plus 2 knappar för 

direktåtkomst till förvalda nummer
• Funktion för återuppringningslista: 10

Mått
• Basmått: 128,8 x 86,2 x 81 mm
• Mått - handenhet: 173,7 x 56,4 x 29 mm

Effekt
• Batterikapacitet: 600 mAh
• Batterityp: AAA, NiMH
• Typ av batteri: Laddningsbar
• Nätström: AC 220–240 V - 50 Hz
• Antal batterier: 2 per handenhet
• Standby-tid: Upp till 160 timmar
• Samtalstid: Upp till 13 timmar
•
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