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Mai mult decât cuvinte

XHD pentru calitate incredibilă a sunetului
Seria CD 1000 vă asigură toate elementele esenţiale ale telefoniei moderne într-un 
receptor incredibil de uşor de utilizat fără a compromite timpul convorbirilor. Vorbiţi până 
la 12 ore cu o singură încărcare!

Experimentaţi incredibila calitate a sunetului
• Sunet XHD

Beneficiaţi de confort pur
• Iluminare portocalie pe afișaj
• Agendă cu 50 de nume
• Durată convorbire 12 ore

Economisiţi energie
• Consum redus în modul standby: < 0,6 W



 Consum redus: <0,6 W

Telefoanele Philips sunt eficiente din punct de vedere 
energetic și sunt proiectate pentru a fi ecologice. 
Acum energia consumată în modul standby este de 
numai 0,6 W.

Sunet XHD

Indiferent unde vă aflaţi, puteţi avea o conversaţie 
telefonică fără zgomote, cu o intensitate și o puritate 
a sunetului vocii incredibile. Datorită unui difuzor de 
înaltă calitate, tehnologiei sofisticate și a camerei 
acustice reale, vă puteţi bucura de calitatea 
incredibilă a sunetului din fiecare conversaţie 
telefonică.
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Chihlimbar

Sunet
• Sonerii receptor: Polifonic
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Confort
• Alarme: Ceas cu alarmă
• Taste staţie de bază: Buton localizare sonoră
• Indicator încărcare baterie
• Indicator baterie încărcată
• Indicator baterie descărcată
• Gestionare apeluri: Apel în așteptare, ID apelant, 

Microfon silenţios, Apeluri nerecepţionate, Apeluri 
recepţionate

• Baze multiple: 1
• Receptoare multiple: Până la 4
• Indicator putere semnal

Caracteristici reţea
• Antenă: Integrat în staţia de bază

• Compatibil: GAP
• Apelare: Ton, Puls

Cerinţe operator
• Nume și ID apelant

Capacitate memorie
• Înregistrări în registrul de apeluri: 10 intrări
• Agendă telefonică: 50 intrări
• Capacitate listă reapelare: 5

Dimensiuni
• Dimensiuni bază: 106,9 x 79,15 x 108,5 mm (H x A 

x l)
• Dimensiuni receptor: 164,45 x 28,25 x 46,15 mm 

(H x A x l)

Alimentare
• Capacitate baterie: 500 mAh
• Tip baterie: AAA NiMH
• Tip baterie: Reîncărcabilă
• Sursă de alimentare reţea: 100-240 V CA ~50/60 

Hz
• Număr de baterii: 2
•
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