
 

 

Philips Perfect sound
Trådløs telefon

2000-serien
To håndsett Brilliant Pearl

CD2702S
Mer enn ord

for fantastisk god lydkvalitet
Gled deg over en fantastisk lydkvalitet med XHD-lydteknologien mens du snakker med 
familie og venner. Du kommer ikke til å ville avslutte samtalen.

Opplev fantastisk god lydkvalitet
• XHD-lyd
• Håndsett med høyttalertelefon gjør at du kan snakke håndfritt

Gled deg over bekvemmeligheten
• 2-linjers skjerm med gul bakbelysning
• 12 timers taletid
• Telefonliste for 100 navn

Spar energi
• EcoMode: redusert overføringseffekt mellom håndsett og base
• Lavt effektforbruk i standby-modus: < 0,6 W



 EcoMode: redusert overføring

Siden basestasjonen gjenkjenner når håndsettet er 
dokket i basen, sikrer et intelligent innebygd system 
at den overførte effekten alltid blir kontrollert og 
optimalisert etter avstanden mellom håndsettet og 
baseenheten. Det betyr at strømbruken automatisk 
reduseres med inntil 93 % når håndsettet er i 
nærheten av basen. Når du bruker den i Øko-modus, 
kan du også få en manuell reduksjon av strømbruk på 
60 %.

XHD-lyd

Uansett hvor du befinner deg, kan du ha en 
telefonsamtale som er uten støy med utrolig 
stemmevolum og lydrenhet i stemmen. Dette er 
takket være en høyttaler av høy kvalitet, sofistikert 
teknologi og et ekte akustisk kammer, slik at du kan 
glede deg over utrolig lydkvalitet i alle 
telefonsamtaler.
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Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Gul
• Skjermfarger: Svart/hvitt
• Tekstlinjer: 1
• Hovedskjermtype: Punktmatrise

Lyd
• Lydforbedring: XHD-lyd
• Ringesignaler for håndsett: Polyfoniske

Anvendelighet
• Alarmer: Vekkerklokke
• Basestasjonstaster
• Batteriladeindikasjon
• Samtalestyring: Samtale venter, Oppringings-ID
• Enkel bruk: Håndfrimodus
• Flerbasemulighet: 1
• Mulighet for flere håndsett: Opptil 5
• Signalstyrkeindikasjon
• Bakbelyst nummertastatur
• Høyttalertelefon – snakk håndfritt

Nettverksfunksjoner
• Antenne: Integrert i base

• Kompatibel: GAP
• Ringer: Tone, Puls

Operatørkrav
• Navn og oppringer-ID

Minnekapasitet
• Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer
• Telefonliste: 100 oppføringer
• Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 5

Mål
• Mål på base: 79,5 x 102,0 x 108,4 (H x D x B)
• Mål, håndsett: 164,5 x 27,5 x 46,1 (H x D x B)

Drift
• Batterikapasitet: 550 mAh
• Batteritype: AAA
• Batteritype: Oppladbar
• Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Antall batterier: 2
• Standby-tid: 150
• Taletid: 12
•
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