
 

Philips
Bezdrátový telefon

CD2402S
Mluvte nahlas a čistě

Sdílejte své hovory
Vynikající hlasitý telefon přináší řadu CD2 do středu rodinného života. Díky zvýraznění 
úrovně zvuku je možné sdílet hovor s kýmkoli v okolí.

Dokonalé pohodlí
• Telefonní seznam pro 100 jmen
• Jasný osvětlený displej

Samozřejmá ergonomie
• Ergonomický tvar
• Pohodlné použití

Jedinečná sada hansfree
• Digitálně čistý zvuk
• Zvýraznění úrovně zvuku
• Hlasitý telefon - volné ruce při hovoru
 



 Digitálně čistý zvuk
Digitální zvuk nabízí celkově lepší dynamický rozsah 
a čistotu.

Hlasitý telefon - volné ruce při hovoru
V režimu handsfree se pomocí vestavěného 
mikrofonu zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete 
při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj 
drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud 
chcete do hovoru zapojit další osoby nebo si psát 
poznámky.
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Obraz/displej
• Podsvětlení: ano
• Barva podsvětlení: Jantarová
• Barvy: Černá a bílá
• Řádky textu: 1
• Technologie hlavního displeje: STN
• Typ hlavního displeje: Alfanumerický

Zvuk
• Zvonění přístroje: Polyfonní
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Pohodlí
• Budíky: Budík
• Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
• Indikace nabíjení baterií: Ano
• Správa hovorů: Čekající hovor, Identifikace 

volajícího, Ztlumení mikrofonu
• Snadné použití: Zámek klávesnice, Ovládání 

prostřednictvím nabídek
• Možnost použití více zákl. stanic: 1
• Možnost použití více přístrojů: Až 6 přístrojů
• Indikace úrovně signálu: ano
• Podsvětlená klávesnice: Ne
• Hlasitý telefon - volné ruce při hovoru: Ano

Funkce sítě
• Anténa: Integrovaná v základně, Integrovaná v 

přístroji
• Kompatibilní: GAP
• Vytáčení: Tónové, Pulsní

požadavky na operátora
• Jméno a identifikace volajícího: Ano
• Identifikace volajícího při čekajícím hovoru: Ano

Kapacita paměti
• Položky záznamu hovorů: 20
• Telefonní seznam: 100 jmen a čísel

Rozměry
• Rozměry základny: 114 mm x 110 mm x 81 mm
• Rozměry přístroje: 46 mm x 26 mm x 160 mm

Napájení
• Kapacita baterie: 550 mAh
• Typ baterie: AAA NiMH
• Typ baterií: Dobíjecí
• Napájení ze sítě: AC 220-240 V – 50 Hz
• Počet baterií: 2 ke každému přístroji
• Doba v pohotovostním režimu: 150 hodin
• Doba hovoru: Až 12 hodin
•

Specifikace
Bezdrátový telefon
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