
 

 

Philips Perfect sound
Telefon bezprzewodowy

Seria 1000
Czarny

CD1501B
Prostota w najlepszym wydaniu!

Intuicyjna obsługa
Połączenie wyraźnego dźwięku i niezwykle dużego zasięgu urządzenia CD1 zapewnia 
długie godziny rozmów bez zakłóceń w dowolnym miejscu domu.

Rozmawiaj w całym domu
• Praktycznie bez zakłóceń
• Zasięg do 300 m zapewnia bezpieczny odbiór

Czysta wygoda
• Jasny, podświetlany wyświetlacz
• Książka telefoniczna na 50 wpisów
• Czas rozmów – ponad 12 godzin

Przyjazny środowisku
• Bardzo niskie zużycie energii
• Automatyczna redukcja emitowanej energii



 Praktycznie bez zakłóceń
Dzięki zaawansowanej technologii cyfrowej 
rozmowy są pozbawione zakłóceń pochodzących z 
innych urządzeń.

Zasięg do 300 m
Możliwość swobodnego poruszania się w promieniu 
do 50 m w domu i do 300 m na zewnątrz (w 
idealnych warunkach).
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Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Bursztynowy
• Kolory wyświetlacza: Czarno-biały
• Rozdzielczość głównego wyświetlacza: n.d. piksele
• Technologia wyświetlacza: TN
• Typ wyświetlacza głównego: Alfanumeryczny

Dźwięk
• Dzwonki słuchawki: Instrumentalne
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Udogodnienia
• Budzenie: Nie
• Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
• Wskaźnik ładowania akumulatora
• Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące, 

Identyfikacja numeru, Telekonferencja, Jawne 
przekazywanie połączeń, Wyciszenie mikrofonu

• Łatwa obsługa: Blokada klawiatury, Sterowanie 
menu

• Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
• Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4 

słuchawek
• Wskaźnik siły sygnału

Funkcje sieciowe
• Antena: Wbudowany w stację bazową, 

Wbudowana w słuchawkę
• Wybieranie numeru: Tonowe, Impulsowe

Pojemność pamięci
• Pozycje rejestru połączeń: 10
• Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów 

telefonów
• Pojemność listy oddzwaniania: 5

Wymiary
• Wymiary stacji bazowej: 120 x 114 x 82,5 mm
• Wymiary słuchawki: 162 x 48,3 x 28,7 mm

Zasilanie
• Pojemność baterii/akumulatora: 550 mAh
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA NiMH
• Rodzaj zasilania: Możliwość powtórnego ładowania
• Zasilanie sieciowe: 220-240 V AC, 50 Hz
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2 na słuchawkę
• Czas gotowości: Do 150 godz.
• Czas rozmowy: Do 12 godz.
•
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