
 

 

Philips BeNear
Bezdrôtový telefón

Séria 4000
2 slúchadlá
Čierna

CD4802B
Zbližujeme ľudí

pomocou vynikajúceho zvuku
Naša séria 4000 vám poskytuje vynikajúci zvuk, ktorý vám umožní byť s vašimi blízkymi, 
aj keď nie ste spolu. Používanie bezdrôtových telefónov nikdy nebolo také jednoduché 
ako so spoločnosťou Philips!

Zažite vynikajúci zvuk a kvalitu
• Funkcia MySound: Osobné zvukové profily
• Slúchadlo s hlasitým odposluchom vám vždy umožní telefonovať bez rúk

Využívajte maximálne praktické funkcie
• 5,08 cm (2") grafický displej s bielym zobrazením na čiernom podklade
• Identifikácia volajúceho – uvidíte, kto volá
• Telefónny zoznam na 100 mien
• Až 18 hodín hovoru

Šetrite energiu
• Nízka spotreba energie: < 0,50 W v pohotovostnom režime



 Funkcia MySound
Vnímanie zvuku je subjektívne a každému pri 
počúvaní vyhovuje niečo iné. Preto vám funkcia 
MySound ponúka na výber tri zreteľne odlišné 
profily. Vďaka tejto možnosti výberu 
najvhodnejšieho zvuku zažijete dokonalý 
poslucháčsky zážitok: Jasný – hlas veľmi ostrý a 
zreteľný Jemný – láskavejší a mäkký hlas Srdečný – 
prívetivo znejúci a srdečný hlas.

Slúchadlo s hlasitým odposluchom
Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor 
hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, 
čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru 
bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto 
je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor 
zdieľať s druhými alebo jednoducho vykonávať viac 
vecí naraz.

Nízka spotreba energie: < 0,50 W
Telefóny Philips efektívne využívajú energiu a sú 
navrhnuté so zreteľom na ohľaduplnosť k životnému 
prostrediu. Teraz v pohotovostnom režime 
spotrebúvajú menej ako 0,50 W.
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Zvuk
• Zvukový profil: MySound: áno
• Redukcia šumu: áno
• Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
• Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických
• Hlasitý odposluch: áno

Obraz/Displej
• Veľkosť displeja: 4,6 cm/1,8"
• Podsvietenie: áno: áno
• Farba podsvietenia: Biela
• Typ displeja: FSTN, biele zobrazenie na čiernom 

podklade (inverzné)

Vybavenie a vlastnosti
• Monitorovanie miestnosti: áno
• Zobrazenie dátumu a času: áno
• Hodiny s budíkom: áno
• Až 18 hodín hovoru: áno
• Až 300 hodín pohotovostného stavu: áno
• Indikátor udalosti na slúchadle: áno
• Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
• Indikátor stavu batérie: áno
• Čas nabíjania: 8 hodín: áno
• Indikátor sily signálu: áno
• Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia 

volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané 
hovory, Prijaté hovory

• Podsvietená klávesnica: áno
• Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
• Automatická registrácia: áno

• Schopnosť použiť viacero základní: 1
• Viaceré slúchadlá: Až do 6

Kapacita pamäte
• Telefónny zoznam: 100 mien a čísel
• Kapacita zozn. opät. vyt.: 20
• Záznamy hovorov: 50

Príkon
• Kapacita batérií: 600 mAh
• Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
• Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V~50/60 Hz
• Spotreba energie: < 0,50 W

Bezpečnosť
• Šifrovaný prenos: áno: áno

Vlastnosti siete
• Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR
• Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Ekologický dizajn
• Režim EcoMode: automatický a manuálny

Rozmery
• Rozmery základne: 101 x 43,5 x 102 mm (V x Š x 

H)
• Rozmery slúchadla: 161 x 46 x 29 mm (V x Š x H)
•

Technické údaje
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