
 

 

Philips BeNear
Telefone sem fio com 
secretária eletrônica

Série 2000
Dois fones
Branco brilhante

CD2852W
Aproximando as pessoas

por meio de um som superior
A série 2000 oferece som excelente a fim de encurtar a distância entre você e a pessoa 
amada, mesmo quando não é possível estar com ela. Com a Philips, usar telefones sem 
fio nunca foi tão fácil!

Experimente uma qualidade de som superior
• MySound: perfis de som personalizados
• Com o alto-falante do handset, você pode conversar usando o viva-voz

Conte com a máxima praticidade
• Display de 4,57 cm (1,8") com luz de fundo amarela
• Identificador de chamadas — veja quem está ligando
• Agenda de telefone com 100 nomes
• Até 15 horas de conversação

Nunca perca uma mensagem
• Acesso direto à secretária eletrônica na base e no fone
• Até 30 minutos de gravação

Poupe energia
• Modo econômico: redução no consumo de energia entre o fone e a base
• Baixo consumo de energia: < 0,65 W no modo de espera



 MySound
A percepção sonora é individual, ou seja, cada um 
tem sua preferência. Visando isso, o MySound 
oferece três perfis de som de excelente qualidade: 
Clear - para um som mais nítido; Soft - para um som 
mais suave; Warm - para um som mais agradável.

Fone com alto-falante
O modo Viva-voz usa um alto-falante interno para 
amplificar a voz do usuário, permitindo que você fale 
e ouça durante uma chamada sem precisar segurar o 
fone junto ao ouvido. Isso é muito útil quando você 
compartilha a chamada com outras pessoas ou 
executa outras tarefas ao mesmo tempo.

Baixo consumo de energia: < 0,65 W
Os telefones Philips apresentam alta eficiência 
energética e são projetados para respeitar o meio 
ambiente. Agora, a energia consumida no modo de 
espera é inferior a 0,65 W.
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