
 

 

Philips BeNear
Kablosuz telefon

4000 serisi
Siyah

CD4801B
İnsanları yakınlaştırır

üstün ses kalitesi ile
4000 serisi, yan yana olmasanız bile sevdiklerinizle yakınlaşmanızı sağlayan mükemmel ses 
çıkışı sağlar. Philips sayesinde kablosuz telefon kullanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Üstün ses kalitesi deneyimini yașayın
• MySound: Kișisel Ses Profilleri
• Ahize hoparlörüyle eller serbest konușun

Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
• 5,08 cm (2'') tam grafik siyah üzeri beyaz ekran
• Arayan kimliği - kimin aradığını görün
• 100 isimlik telefon defteri
• 18 saate kadar konușma süresi

Enerjiden Tasarruf Edin
• Düșük güç tüketimi: bekleme modunda < 0,50 W



 MySound
Ses algısı kișiden kișiye değișir ve herkesin ses tercihi 
farklıdır. Bu nedenle MySound size en mükemmel ses 
deneyimini sağlamak için birbirinden farklı üç profili 
beğeninize sunuyor: Net - seslerin berrak ve net 
olması için; Yumușak - daha samimi ve yumușak bir 
ses için; Sıcak - seslerin cana yakın ve sıcak olması 
için.

Ahize hoparlörü
Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran 
bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza 
götürmeden konușabilir, karșı tarafı dinleyebilirsiniz. 
Bu, özellikle görüșmeyi bașkalarının da duymasını 
istediğinizde ya da aynı anda bașka ișler de yapmak 
istediğinizde çok kullanıșlıdır.

Düșük güç tüketimi: < 0,50 W
Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir 
ve çevreye duyarlı olacak șekilde üretilmiștir. Artık, 
bekleme modunda tüketilen enerji 0,50 W'tan 
düșüktür.
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Ses
• Ses Profili: MySound
• Gürültü azaltma
• Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
• Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik
• Hoparlörlü telefon

Görüntü/Ekran
• Ekran boyutu: 4,6 cm / 1,8"
• Arka ıșık: Evet
• Renkli arka ıșık: Beyaz
• Ekran tipi: FSTN Siyah üzeri Beyaz (ters)

Kullanılabilirlik
• Oda izleme
• Tarih / Saat gösterimi
• Çalar Saat
• 18 saate kadar konușma süresi
• 300 saate kadar bekleme süresi
• Ahize üzerinde olay ıșığı
• Baz Ünitesi tușları: Çağrı tușu
• Pil șarj göstergesi
• Șarj süresi: 8 saat
• Sinyal gücü göstergesi
• Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama, Arayan 

Numarayı Gösterme, Mikrofonun sesini kapatma, 
Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar

• Ișıklı tuș takımı
• Tuș sesi açma/kapama
• Otomatik Kayıt

• Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
• Birden çok ahize seçeneği: 6 adete kadar

Hafıza Kapasitesi
• Telefon Defteri: 100 isim ve numara
• Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 20
• Arama kaydı: 50

Güç
• Pil kapasitesi: 600 mAh
• Pil tipi: AAA NiMH Șarj edilebilir
• Șebeke elektriği: AC 100-240V~50/60Hz
• Güç Tüketimi: < 0,50 W

Güvenlik
• İletim șifreleme: Evet

Ağ Özellikleri
• Uyumlu: GAP

SAR Değeri
• Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım
• EcoMode: otomatik ve manuel

Boyutlar
• Baz ünitesi boyutları: 101 x 43,5 x 102 mm (Y x D 

x G)
• Ahize boyutları: 161 x 46 x 29 mm (Y x G x D)
•
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