
 

 

Philips XL
Trådløs telefon med 
telefonsvarer

6000-serien
Champagne

XL6651C
Vidunderligt enkelt

Mere behagelig og nem at bruge end nogensinde - XL-serien gør det enkelt og bekvemt 
at bruge telefonen. Kompleksiteten og besværlighederne er væk, fordi man i stedet har 
fokuseret på det centrale ved kommunikation.

Den ultimative brugervenlighed
• Stort, letlæseligt display
• Direkte adgang til foretrukne numre

Gå aldrig glip af et opkald
• Telefonsvarer med direkte adgang
• 30 minutters optagetid
• Beskedtæller på basestation

Ekstra høj lyd
• Håndsættelefonhøjttaler gør det muligt at tale håndfrit
• Kompatibelt med høreapparat

Ren komfort
• Telefonbog med 100 navne
• Baggrundsbelyst display og tastatur



 Telefonsvarer med direkte adgang
De kontroltaster, der findes på soklen, giver dig 
mulighed for på en nem måde at få adgang til alle 
funktioner på den digitale telefonsvarer. Du går 
aldrig glip af et opkald eller en meddelelse.

Håndsættelefonhøjttaler
Håndfri brug med den indbyggede højttaler, der 
forstærker den talendes stemme, så du kan tale og 
lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt 
nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare 
vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

Direkte adgang til foretrukne numre
Med et kort tryk på en af de dedikerede taster på 
håndsættet kan du få direkte adgang til det 
foretrukne nummer, du har tilknyttet til den 
pågældende tast.
XL6651C/FT

Vigtigste nyheder
Udgivelsesdato  
2012-07-10

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 59209
EAN: 87 12581 52049 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Skærmfarver: Sort og hvid
• Tekstlinjer: 2
• Hovedskærmteknologi: FSTN
• Hovedskærm: Fuld grafik

Lyd
• Håndsæt ringetoner: Polyfonisk
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Komfort
• Basestation-taster: Telefonsvarer taster, 

Personsøgningstast
• Indikator for batteriopladning
• Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer
• Multi-base: 1
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 5 håndsæt
• Signalstyrke-indikation
• Baggrundsbelyst tastatur: Ja (Gul)
• Telefonhøjttaler - tal håndfrit

Netværksfunktioner
• Antenne: Integreret på basisenhed, Integreret på 

håndsæt
• Kompatibel: GAP
• Opkald: Tone, Pulse

Operatørkrav
• Navn og vis-nummer
• Vis nummer ved ventende opkald

Telefonsvarer
• Plug and Play-telefonsvarer
• Max. optagetid: Op til 30 min.
• Beskedtæller på base

Hukommelseskapacitet
• Adgange i opkaldslog: 20
• Telefonbog: 100 poster samt 2 taster til direkte 

adgang til foretrukne numre
• Genopkaldsliste: 10

Mål
• Mål på basisenhed: 128,8 x 86,2 x 81 mm
• Mål på håndsæt: 173,7 x 56,4 x 29 mm

Strøm
• Batterikapacitet: 600 mAh
• Batteritype: AAA, NiMH
• Batteritype: Genopladelig
• Lysnet: AC 220 - 240V – 50 Hz
• Batterier: 2 pr. håndsæt
• Standby-tid: Op til 160 timer
• Taletid: Op til 13 timer
•
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