
 

 

Philips Perfect sound
Vezeték nélküli telefon

6000-es sorozat
Fekete

CD6501B
XHD hang

a kivételes hangtisztaságért
A fényes színes képernyőhöz mérhető tisztaságú hangú CD6 sorozat a kiemelkedő 
hangot tökéletes színnel párosítja. Az új kommunikációs élménnyel bizonyára Ön is 
elégedett lesz.

Kiváló hangminőség
• XHD hang
• Fejlett kihangosítás a valósághű, kihangosított beszélgetések érdekében

Tökéletes kényelem
• Világos, színes kijelző
• Ikonos vezérlésű, színes menü
• 200 nevet tároló telefonkönyv



 XHD hang
Bárhol zajmentes telefonbeszélgetést folytathat, 
hihetetlenül kiegyenlített és tiszta beszédhanggal. A 
kiváló minőségű hangszórónak, a kifinomult 
technológiának és a valódi akusztikus kamrának 
köszönhetően minden telefonbeszélgetésnél 
élvezheti a lenyűgöző hangminőséget.

Fejlett kihangosítás
Jó minőségű hangsugárzó, kifinomult jelfeldolgozás, 
valódi akusztikus kamra és teljes duplex kihangosítás 
– az eredmény a beszélgetés legtermészetesebb 
visszaadása. Mindkét fél egy időben beszélhet és 
hallhatja a másikat, akárcsak a személyes 
kommunikációnál.
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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér
• Fő kijelző / Felbontás: 98x67 pixel
• Fő kijelző technológia: CSTN
• Fő kijelző típusa: Teljesen grafikus

Hangzás
• Kézibeszélő csengői: Többszólamú
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Kényelem
• Ébresztők: Ébresztőóra
• Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• Híváskezelés: Hívásvárakoztatás, Hívóazonosító, 

Mikrofon némítás
• Egyszerű használat: Teljes duplex kihangosítható, 

Grafikus kezelői felület, Billentyűzár, Menüvezérlés
• Funkció: Egyszerű hívás
• Több-bázisú képesség: 1
• Több kézibeszélős képesség: Max. 5 kézibeszélő
• Személyre szabás / Testreszabás: Háttérkép
• Jelerősség kijelzése
• VIP csoport saját dallammal: Igen minden 

telefonkönyv-bejegyzésre
• Billentyűzet háttérvilágítással: Igen 

(borostyánsárga)
• Kihangosítás – Tegye szabaddá kezeit!

Hálózati jellemzők
• Antenna: Alapkészülékbe integrált, Kézibeszélőbe 

integrált
• Kompatibilis: GAP
• Tárcsázás: Hangjelzéses, Impulzusos
• Üzenetküldés: SMS (rövid szöveges üzenet)

üzemeltető követelményei
• Név és hívóazonosító
• Hívóazonosító hívásvárakoztatásnál

Memória kapacitás
• SMS-tárolási kapacitás: 50
• Hívásnapló bejegyzések: 50
• Telefonkönyv: 200 név és telefonszám
• SMS postafiókok száma: 1
• Újratárcsázási lista kapacitása: 10

Méretek
• Alapegység mérete: 118,5 x 113 x 82,5 mm
• Kézibeszélő méretei: 163 x 46,5 x 27 mm

Tápellátás
• Akkumulátorkapacitás: 550 mAh
• Akkumulátor típusa: AAA NiMH
• Akku típusa: Újratölthető
• Tápellátás: AC 220-240 V - 50 Hz
• Elemek száma: Minden kézibeszélőhöz 2 db
• Készenléti idő: akár 150 óra
• beszélgetési idő: akár 12 óra
•
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