
 

 

„Philips“ Perfect sound
Bevielis telefonas

1000 serija
Juoda

CD1701B
Daugiau nei žodžiai

XHD – neįtikėtina garso kokybė
CD 1000 serija suteikia jums galimybę patogiai naudotis visomis svarbiausiomis 
šiuolaikinės telefonijos funkcijomis ir netrumpinti pokalbių laiko. Vieną kartą įkrovę galite 
kalbėti iki 12 valandų!

Išbandykite neįtikėtinos kokybės garsą
• „XHD“ garsas

Mėgaukitės itin dideliu patogumu
• Gintarinis ekrano foninis apšvietimas
• 50 vardų tel. knyga
• 12 valandų pokalbio laikas

Taupykite energiją
• Nedidelės energijos sąnaudos, nustačius parengties režimą: < 0,6 W



 Nedidelės energijos sąnaudos: < 0,6 W

„Philips“ telefonai taupo energiją bei tausoja aplinką. 
Dabar, nustačius parengties režimą, energijos 
sunaudojama tik 0,6 W.

„XHD“ garsas

Kad ir kur būtumėte, kalbėdami šiuo telefonu 
negirdėsite triukšmo, o balsas skambės ypač garsiai ir 
švariai. Aukštos kokybės garsiakalbis, pažangios 
technologijos ir tikrą akustiką užtikrinanti ertmė leis 
mėgautis neįtikima garso kokybe kiekvieno pokalbio 
telefonu metu.
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Vaizdas / ekranas
• Fono apšvietimas
• Fono spalva: Gintaro spalvos

Garsas
• Ragelio skambučio tonai: Polifoniniai
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 

/ žemyn

Patogumas
• Žadintuvai: Žadintuvas
• Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
• Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
• Baterijos įkrovos indikatorius
• Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
• Skambučių valdymas: Skambučių laukim., 

Skambintojo ID, Mikrofono nutildymas, Praleisti 
skambučiai, Priimti skambučiai

• Papildomi aparatai: 1
• Papildomi rageliai: iki 4
• Signalo stiprumo indikacija

Tinklo funkcijos
• Antena: Integruotas aparate

• Suderinamas: GAP
• Rinkimas: Tonas, Pulsinis

Operatoriaus reikalavimai
• Vardas ir skambintojo ID

Atminties talpa
• Skambučių žurnalo įrašai: 10 įrašų
• Telefonų knyga: 50 įrašų
• Sąrašo perrinkimas: 5

Matmenys
• Aparato matmenys: 106,9 x 79,15 x 108,5 mm (A 

x G x P)
• Ragelio matmenys: 164,45 x 28,25 x 46,15 mm (A 

x G x P)

Maitinimas
• Baterijos talpa: 500 mAh
• Baterijos tipas: AAA NiMH
• Baterijos tipas: Pakartotinai įkraunamas
• Elektros energija: AC 100-240V~50 / 60 Hz
• Maitinimo elementų skaičius: 2
•
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