
 

 

Philips BeNear
Bezdrátový telefon se 
záznamníkem

Řada 2000
Černá

CD2851B
Sbližujeme lidi

dokonalým zvukem
Řada 2000 nabízí dokonalý zvuk, abyste se cítili blíže svým milovaným, se kterými zrovna 
nemůžete být pospolu. Díky společnosti Philips nebylo používání bezdrátových telefonů 
nikdy snazší.

Objevte dokonalou kvalitu zvuku
• MySound: Osobní zvukové profily
• Hlasitý telefon vám umožňuje volat a mít volné ruce

Pocit dokonalého pohodlí
• 4,57cm (1,8") displej s oranžovým podsvícením
• Identifikace volajícího – uvidíte, kdo volá
• Telefonní seznam pro 100 jmen
• Až 15 hodin hovoru

Bez rizika zmeškání zprávy
• Záznamník s přímým přístupem v základně a pomocí sluchátka
• Doba nahrávání až 30 minut

Úspora energie
• Režim EcoMode: menší spotřeba energie mezi přístrojem a základnou
• Nízká spotřeba energie: <0,65 W v pohotovostním režimu



 MySound
Zvukový vjem je subjektivní záležitost a každý má své 
vlastní preference zvuku, proto technologie 
MySound poskytuje volbu tří naprosto odlišných 
profilů zvuku, a tak nabízí dokonalý zážitek 
z poslechu: Čistý – vytváří zřetelný a čistý hlas Jemný 
– vytváří šetrnější a jemnější hlas Živý – vytváří 
příjemný a živý hlas.

Hlasitý telefon
V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého 
reproduktoru 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 jen 
dělat více věcí najednou.

Nízká spotřeba energie: <0,65 W
Telefony Philips šetří energii a jsou navrženy 
s ohledem na životní prostředí. Současná spotřeba 
v pohotovostním režimu je nižší než 0,6 W.
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