
 

 

Philips BeNear
Bezdrôtový telefón so 
záznamníkom

45 min. záznamník
2,0" displej/s bielym podsvietením
Hlasitý odposluch

CD4951B
Zbližujeme ľudí

Dokonalé spojenie vynikajúceho zvuku a sofistikovaného štýlu
Teraz si môžete vychutnať výnimočnú kvalitu zvuku HQ-Sound, veľký displej umožňujúci 
jednoduché čítanie čiernej na bielom a množstvo prvkov v prémiovom štýle s novým 
dizajnom. Je to skutočne sofistikovaná elegancia za inteligentnú cenu.

Výnimočný zvuk
• HQ-Sound: zvuková technika vysokej kvality prináša vynikajúci zvuk
• Profily MySound, ktoré splnia vaše zvukové preferencie
• Plne duplexné potlačenie ozveny zaistí nerušenú konverzáciu
• Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti
• Slúchadlo s hlasitým odposluchom vám vždy umožní telefonovať bez rúk

Jednoduché ako nikdy predtým
• Ľahko čitateľný 5,1 cm (2,0") displej s čiernym zobrazením na bielom podklade
• Ponuka s ikonami umožňuje jednoduchú navigáciu
• Až 45-minútové odkazy na záznamníku
• Uložte si do telefónneho zoznamu až 200 obľúbených kontaktov
• Až 20 hodín hovoru

Ekologický výrobok
• 60 % pokles vyžarovania pri aktivácii režimu ECO
• Nízka spotreba energie: < 0,55 W v pohotovostnom režime



 HQ-Sound

Bezdrôtové telefóny Philips s technológiou 
HQ-Sound: Staviame na desaťročiach 
skúseností a prelomových inovácií, vďaka 
ktorým vyvíjame zvukové produkty triedy Hi-Fi 
a špičkové slúchadlá, takže naše telefóny DECT 
poskytujú vynikajúcu čistotu hlasu. V oblasti 
zlepšovania kvality zvuku mysleli naši zvukoví 
technici a architekti skutočne na všetko – 
komponenty vysokej kvality, digitálne 
spracovanie signálu, rozsiahle testovanie a 
jemné dolaďovanie. Výsledný zvuk je detailný, 
jemný a autentický. Zvuk je taký kvalitný a 
prirodzený, že máte pocit, ako by ste boli 
osobne na mieste.

Plne duplexné potlačenie ozveny

Pri prirodzenej konverzácii nerozpráva vždy 
iba jedna osoba – vždy dochádza k určitému 
prekrývaniu hlasov. Teraz vďaka nášmu plne 
duplexnému potlačeniu ozveny budete 
dokonale počuť úplne všetko, dokonca aj keď 
budete hovoriť obaja naraz.

Profily MySound

Vnímanie zvuku je subjektívne a každému pri 
počúvaní vyhovuje niečo iné. Profily MySound 
prinášajú do konverzácie prejav osobnosti, 
lebo umožňujú zvoliť taký zvukový profil, ktorý 
najlepšie vyhovie vašim zvukovým 
preferenciám: Jasný – hlasy budú znieť jasnejšie 
a čistejšie, Jemný – priateľskejšie, mäkšie tóny, 
Teplý – hlasy budú znieť prívetivo a vrúcne.

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.

Telefónny zoznam na 200 mien

Majte vždy k dispozícii telefónne čísla svojich 
blízkych: uložte si do telefónneho zoznamu až 
200 mien.

5,1 cm (2,0") čiernobiely displej

Ľahko čitateľný 5,1 cm (2,0") displej s čiernym 
zobrazením na bielom podklade

Ponuka s ikonami

Vďaka ponuke s modernými ikonami a 
jednoduchou obsluhou nájdete na prvý pohľad 
všetko, čo potrebujete.

Logo Philips Green
Ekologické výrobky značky Philips 
pomáhajú znižovať náklady, spotrebu 
energie a emisie CO2. Akým spôsobom? 
Ponúkajú významný environmentálny 
prínos v jednej alebo viacerých hlavných 
oblastiach ekologických priorít 
spoločnosti Philips – energetická 
efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, 
hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj 
spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Hlavné prvky
Bezdrôtový telefón so záznamníkom
45 min. záznamník 2,0" displej/s bielym podsvietením, Hlasitý odposluch



Dátum vydania  
2015-02-15

Verzia: 3.0.7

12 NC: 8670 000 79955
EAN: 08 71258 16134 95

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Zvuk
• HQ-Sound: áno
• Zvukový profil: MySound: áno
• Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
• Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických

Obraz/Displej
• Veľkosť displeja: 5,1 cm/2,0"
• Typ displeja: FSTN inverzný – bodová matica
• Podsvietenie: áno: áno
• Farba podsvietenia: Biela

Odkazovač
• Kapacita času nahrávania: až 45 minút
• Vopred nahratá správa záznamníka: áno
• Počítadlo odkazov na základni: Jantárové počítadlo 

(2 x 7 segmentov)
• Ovládanie záznamníka: zo základne aj slúchadla
• Reproduktor na základni: áno

Vybavenie a vlastnosti
• Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka s ikonami
• Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
• Prispôsobenie: Tichý režim a nočný režim
• Blokovanie hovorov: Telefón môžete nastaviť tak, 

aby nebolo možné uskutočniť hovory na určité 
čísla

• Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
• Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 5 

paličkami
• Domáci telefón – viac slúchadiel: áno
• Monitorovanie miestnosti: áno
• Zobrazenie dátumu a času: áno
• Hodiny s budíkom: áno
• Indikátor udalosti na slúchadle: áno
• Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
• Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia 

volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané 
hovory, Prijaté hovory

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

• Automatické zloženie: áno
• Schopnosť použiť viacero základní: 1
• Viaceré slúchadlá: Až 5
• Počet tlačidiel: 22
• Podsvietená klávesnica: Biela
• Zväčšené vytáčané číslo: áno
• Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
• Až 20 hodín hovoru: áno
• Až 300 hodín pohotovostného stavu: áno
• Čas nabíjania: 8 hodín: áno
• Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
• Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
• Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; 

interiér < 50 m
• Uzamknutie klávesnice: áno

Kapacita pamäte
• Identifikácia volajúceho VIP: áno
• Telefónny zoznam: 200 mien a čísel
• Kapacita zozn. opät. vyt.: 20 záznamov
• Záznamy hovorov: 50 záznamov
• Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

Príkon
• Kapacita batérií: 600 mAh
• Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
• Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
• Spotreba energie: < 0,55 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
•
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