
 

 

Philips XL
Draadloze telefoon met 
antwoordapparaat

6000-serie
Champagne

XL6651C
Schoonheid in eenvoud

De XL-serie biedt extra comfort en maakt bellen eenvoudiger dan ooit. Het apparaat is 
gericht op de essentie van communicatie en daardoor zeer eenvoudig in gebruik.

Optimaal gebruiksgemak
• Groot, eenvoudig afleesbaar scherm
• Directe toegang tot voorkeuzenummers

Altijd bereikbaar
• Antwoordapparaat met directe toegang
• 30 minuten opnametijd
• Berichtenteller op basisstation

Extra luid volume
• Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen
• Compatibel met gehoorapparaten

Puur gebruiksgemak
• Telefoonboek voor 100 namen
• Verlicht scherm en toetsenpaneel



 Antwoordapp. met directe toegang
Met de bedieningsknoppen op het apparaat hebt u 
op eenvoudige en directe wijze toegang tot alle 
functies van het digitale antwoordapparaat. Zo mist 
u nooit meer een oproep of bericht.

Luidsprekertelefoon met handset
De handsfree modus maakt gebruik van een 
ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te 
versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten 
en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te 
houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met 
meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het 
gesprek aantekeningen wilt maken.

Directe toegang tot voorkeuzenrs
Met één korte druk op een van de toetsen op de 
handset hebt u direct toegang tot het 
voorkeuzenummer dat u aan die toets hebt 
toegewezen.
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Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Schermkleuren: Zwart-wit
• Tekstregels: 2
• Technologie voor het hoofdscherm: FSTN
• Hoofdschermtype: Volledig grafisch

Geluid
• Ringtones handset: Polyfoon
• Volumeregeling: Volumeregeling

Gemak
• Toetsen op het basisstation: Toetsen op het 

antwoordapparaat, Paging-toets
• Batterij-oplaadindicatie
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek, 

Nummerherkenning
• Meerdere basisstations mogelijk: 1
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5 

handsets
• Signaalsterkte-indicator
• Verlicht toetsenpaneel: Ja (oranje)
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten

Netwerkfuncties
• Antenne: Geïntegreerd in basisstation, 

Geïntegreerd in handset
• Compatibel: GAP
• Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon

Vereisten voor de operator
• Naam- en nummerherkenning
• Nummerherkenning bij wisselgesprek

Antwoordapparaat
• Plug & Play-antwoordapparaat
• Capaciteit opnametijd: Maximaal 30 minuten
• Berichtenteller op basisstation

Geheugencapaciteit
• Gegevens in gesprekkenlog: 20
• Telefoonboek: 100 telefoonnummers plus 2 

toetsen voor directe toegang tot 
voorkeuzenummers

• Capaciteit nummerherhalingslijst: 10

Afmetingen
• Afmetingen basisstation: 128,8 x 86,2 x 81 mm
• Afmetingen handset: 173,7 x 56,4 x 29 mm

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 600 mAh
• Batterijtype: AAA NiMH
• Soort batterij: Oplaadbaar
• Netstroom: AC 220 - 240 V - 50 Hz
• Aantal batterijen: 2 per handset
• Stand-bytijd: Maximaal 160 uur
• Spreektijd: Maximaal 13 uur
•

Specificaties
Draadloze telefoon met antwoordapparaat
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