
 

 

Philips BeNear
Trådløs telefon

4000-serien
2 håndsæt Sort

CD4802B
Bringer folk tættere sammen

gennem suveræn lyd
4000-serien giver dig suveræn lyd, der bringer dig tættere på dine kære, selv når I ikke kan 
være sammen. Med Philips er det nemmere end nogensinde før at bruge trådløse 
telefoner!

Oplev suveræn lydkvalitet
• MySound: Personlige lydprofiler
• Håndsættelefonhøjttaler gør det muligt at tale håndfrit

Få rendyrket bekvemmelighed
• 5,08 cm (2") fuldt grafisk display med hvid på sort baggrund
• Vis nummer – se, hvem der ringer
• Telefonbog med 100 navne
• Op til 18 timers taletid

Spar energi
• Lavt strømforbrug: < 0,50 W i standby



 MySound
Lydopfattelse er subjektiv, og enhver har sin egen 
individuelle lyttepræference. Derfor giver MySound 
dig mulighed for at vælge mellem tre markant 
forskellige lydprofiler, så du får den ultimative 
lytteoplevelse: Clear – for at gøre stemmer meget 
klare og tydelige, Soft – for en venligere og blødere 
stemme, Warm – for at gøre stemmelyden 
indbydende og varm.

Håndsættelefonhøjttaler
Håndfri brug med den indbyggede højttaler, der 
forstærker den talendes stemme, så du kan tale og 
lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt 
nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare 
vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

Lavt strømforbrug: < 0,50 W
Philips-telefoner er energieffektive og designet til at 
være miljøvenlige. Nu er strømforbruget i standby-
tilstand mindre end 0,50 W.
CD4802B/FT
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Lyd
• Lydprofil: MySound
• Støjreduktion
• Lydstyrkekontrol på håndsæt
• Ringetoner på håndsæt: 10 polyfoniske
• Højttaler

Billede/display
• Skærmstørrelse: 5,1 cm / 2,0"
• Baggrundsbelysning: Ja
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Displaytype: FSTN hvid på sort (omvendt)

Komfort
• Rumovervågning
• Visning af dato/klokkeslæt
• Vækkeur
• Op til 18 timers taletid
• Op til 300 timers standby-tid
• Event-lys på håndsættet
• Basestation-taster: Personsøgningstast
• Indikator for batteriopladning
• Opladningstid: 8 timer
• Signalstyrke-indikation
• Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-

afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
• Belyst tastatur
• Tastetone til/fra
• Automatisk registrering

• Multi-base: 1
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 6

Hukommelseskapacitet
• Telefonbog: 100 navne og numre
• Telefonbog: 50 poster
• Genopkaldsliste: 20

Strøm
• Batterikapacitet: 600 mAh
• Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
• Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Effektforbrug: < 0,50 W

Sikkerhed
• Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner
• Kompatibel: GAP

SAR-værdi
• Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design
• ECO-modus: Automatisk og manuel

Mål
• Mål på basisenhed: 101 x 43,5 x 102 mm (H x D x 

B)
• Mål på håndsæt: 161 x 46 x 29 mm (H x D x B)
•
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