
 

 

Philips Perfect sound
Bezdrátový telefon

Řada 6 000
Černá

CD6501B
Zvuk XHD

pro vynikající čistotu hlasu
Díky hlasu čistému jako jasná televizní obrazovka v sobě řada CD6 spojuje mimořádný 
zvuk a dokonalé barvy. Nový zážitek z komunikace zprostředkovaný tímto spojením 
barev a zvuku vás nadchne.

Vynikající kvalita zvuku
• Zvuk XHD
• Vylepšený hlasitý telefon pro handsfree rozhovory jako ve skutečném životě

Dokonalé pohodlí
• Jasné zobrazení barev
• Barevná nabídka s ikonami
• Telefonní seznam na 200 jmen



 Zvuk XHD
Nezáleží na tom, kde právě jste, a přes to můžete 
telefonovat naprosto bez šumu a s neuvěřitelnou 
hlasitostí a čistotou zvuku hlasu. Díky vysoce 
kvalitnímu reproduktoru, sofistikované technologii a 
skutečné akustické ozvučnici si můžete vychutnat 
neuvěřitelnou kvalitu zvuku při každém telefonním 
hovoru.

Vylepšený hlasitý telefon
Zkuste spojit velmi kvalitní reproduktor, důmyslné 
zpracování signálu, skutečně akustickou ozvučnici a 
plně duplexní sadu handsfree - a získáte tu 
nejpřirozenější reprodukci rozhovoru. Obě strany 
mohou hovořit a zároveň se slyší, právě tak jako při 
přímém osobním rozhovoru.
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Obraz/displej
• Podsvětlení: Ano
• Barva podsvětlení: Bílý
• Rozlišení hlavního displeje: 98 x 67 pixel
• Technologie hlavního displeje: CSTN
• Typ hlavního displeje: Plně grafický

Zvuk
• Zvonění přístroje: Polyfonní
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Pohodlí
• Budíky: Budík
• Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
• Indikace nabíjení baterií: Ano
• Správa hovorů: Čekající hovor, Identifikace 

volajícího, Ztlumení mikrofonu
• Snadné použití: Plně duplexní sada handsfree, 

Grafické uživatelské rozhraní, Zámek klávesnice, 
Ovládání prostřednictvím nabídek

• Funkce: Snadné volání
• Možnost použití více zákl. stanic: 1
• Možnost použití více přístrojů: Až 5 přístrojů
• Možnost vlastního nastavení: Tapeta
• Indikace úrovně signálu: Ano
• Skupina VIP s melodiemi: Ano, pro každou položku 

telefonního seznamu
• Podsvětlená klávesnice: Ano (žlutá)
• Hlasitý telefon - volné ruce při hovoru: Ano

Funkce sítě
• Anténa: Integrovaná v základně, Integrovaná v 

přístroji
• Kompatibilní: norma GAP
• Vytáčení: Tónové, Pulsní
• Zprávy: SMS

požadavky na operátora
• Jméno a identifikace volajícího: Ano
• Identifikace volajícího při čekajícím hovoru: Ano

Kapacita paměti
• Kapacita paměti pro SMS: 50
• Položky záznamu hovorů: 50
• Telefonní seznam: 200 jmen a čísel
• Počet schránek SMS: 1
• Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10

Rozměry
• Rozměry základny: 118,5 x 113 x 82,5 mm
• Rozměry přístroje: 163 x 46,5 x 27 mm

Spotřeba
• Kapacita baterie: 550 mAh
• Typ baterie: AAA NiMH
• Typ baterií: Dobíjecí
• Napájení ze sítě: AC 220-240 V – 50 Hz
• Počet baterií: 2 ke každému přístroji
• Doba v pohotovostním režimu: až 150 hodin
• Doba hovoru: Až 12 hodin
•
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