
 

 

Philips
Telefon fără fir, cu robot

CD5651B
Sunet XHD

pentru puritate superbă a vocii
Dispunând de o claritate a vocii apropiată de cea a unei discuţii faţă în faţă, seria CD5 
reintroduce emoţia în convorbiri. Sunetul XHD aduce oamenii şi sentimentele acestora 
mai aproape.

Calitate excelentă a sunetului
• Sunet XHD
• Difuzor receptor - Vorbiţi având mâinile libere

Nu pierdeţi niciun apel
• Robot telefonic cu acces direct
• Până la 60 de minute timp de înregistrare
• Contor de mesaje pe staţia de bază

Confort pur
• Afișaj grafic de înaltă rezoluţie
• Afișat iluminat alb
• Agendă telefonică de 200 de nume

Ecologic
• Consum energetic foarte redus
• Reducere automată a puterii emise



 Sunet XHD
Indiferent unde vă aflaţi, puteţi avea o conversaţie 
telefonică fără zgomote, cu o intensitate și o puritate 
a sunetului vocii incredibile. Datorită unui difuzor de 
înaltă calitate, tehnologiei sofisticate și a camerei 
acustice reale, vă puteţi bucura de calitatea 
incredibilă a sunetului din fiecare conversaţie 
telefonică.

Difuzor receptor
Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor 
încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, 
permiţându-vă să purtaţi convorbirea fără a ţine 
telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă 
în special când telefonul este utilizat de mai multe 
persoane sau când luaţi note în timpul apelului.

Consum energetic foarte redus
Graţie unei alimentări foarte eficiente, consumul 
total de energie este redus cu peste 50% faţă de 
alimentarea convenţională.
CD5651B/53

Repere
• Antenă: Integrat în staţia de bază, Integrată în 
Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Culori afișare: Alb și negru
• Linii de text: 3
• Tehnologie ecran principal: STN
• Tip afișaj principal: Grafic complet

Sunet
• Sonerii receptor: Polifonic
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Confort
• Alarme: Ceas cu alarmă
• Taste staţie de bază: Taste robot telefonic, Buton 

localizare sonoră
• Indicator încărcare baterie
• Gestionare apeluri: Apel în așteptare, ID apelant, 

Conferinţă audio, Transfer apel explicit, Microfon 
silenţios

• Ușurinţă în utilizare: Full Duplex Handsfree, 
Interfaţă grafică pentru utilizator, Blocare tastatură, 
Control meniu

• Baze multiple: 1
• Receptoare multiple: Până la 5 receptoare
• Indicator putere semnal
• Tastatură cu fundal iluminat: Da (Chihlimbar)
• Difuzor - convorbire handsfree

Caracteristici reţea

receptor
• Compatibil: GAP
• Apelare: Ton, Puls

Cerinţe operator
• Nume și ID apelant
• ID apelant pentru apel în așteptare

Robot telefonic
• Robot telefonic Plug & Play
• Capacitate de înregistrare: Până la 60 min.

Capacitate memorie
• Înregistrări în registrul de apeluri: 50
• Agendă telefonică: 200 de nume și numere
• Capacitate listă reapelare: 10

Dimensiuni
• Dimensiuni bază: 122 x 105 x 107 mm
• Dimensiuni receptor: 164,5 x 46,2 x 26,5 mm

Alimentare
• Capacitate baterie: 650 mAh
• Tip baterie: AAA NiMH
• Tip baterie: Reîncărcabilă
• Sursă de alimentare reţea: CA 220 - 240 V - 50 Hz
• Număr de baterii: 2 per telefon
• Durată standby: Până la 170 de ore
• Timp de convorbire: Până la 14 ore
•
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