
 

Philips
Digital sladdlös handenhet

CD6550B
XHD-ljud

för överlägsen klarhet i rösten
Med röster lika klara som den ljusstarka färgskärmen kombinerar CD6-serien enastående 
ljud och perfekta färger. Du kommer att glädjas över den nya kommunikationsupplevelsen 
från denna blandning av färg och ljud.

Enastående ljudkvalitet
• XHD-ljud
• Förbättrad högtalartelefon för handsfree-samtal med perfekt ljud

Ren bekvämlighet
• Ljusstark färgdisplay
• Ikonstyrd färgmeny
• Adressbok för 200 namn
 



 XHD-ljud

Njut av högkvalitativ konversation, med en klarhet 
som du sällan upplevt tidigare. Tack vare 
högkvalitativ högtalare, sofistikerad teknik och en 
riktig akustisk kammare blir ljudspektrat mycket 
större än vad som vanligen är fallet i telefoner.

Förbättrad högtalartelefon
Kombinera en högkvalitativ högtalare, sofistikerad 
signalbearbetning, en riktig akustisk kammare och en 
handsfree-enhet med full duplex så får du den 
naturligaste samtalsåtergivningen. Båda parter kan 
prata och lyssna samtidigt, precis som vid samtal 
ansikte mot ansikte.
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Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Huvudskärmsupplösning: 98 x 67 bildpunkt
• Huvudskärmsteknik: CSTN
• Huvudskärmstyp: Full grafik

Ljud
• Ringsignaler för handenhet: Polyfona
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Bekvämlighet
• Larm: Väckarklocka
• Indikering vid batteriladdning
• Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID, 

Ljudavstängning
• Lättanvänd: Handsfree-enhet med full duplex, 

Grafiskt användargränssnitt, Lås för knappsats, 
Menykontroll

• Funktion: Enkel uppringning
• Multibasfunktion: 1
• Multihandset-funktion: Upp till 5 handenheter
• Personlig anpassning: Bakgrundsbild
• Signalstyrkeindikering
• VIP-grupp med egen melodi: Ja för varje 

telefonbokspost
• Bakgrundsbelyst knappsats: Ja (gul)
• Högtalartelefon – prata utan lur

Nätverksfunktioner
• Antenn: Integrerad på basenhet, Integrerad på 

handenheten
• Kompatibel: GAP
• Uppringning: Ton, Puls
• Meddelandefunktioner: SMS (Short Message 

Service)

Operatörskrav
• Namn och uppringnings-ID
• ID för väntande samtal

Minneskapacitet
• Lagringskapacitet för SMS: 50
• Poster i samtalslogg: 50
• Telefonbok: 200 namn och nummer
• Antal SMS-brevlådor: 1
• Funktion för återuppringningslista: 10

Mått
• Mått - handenhet: 163 x 46,5 x 27 mm

Effekt
• Batterikapacitet: 550 mAh
• Batterityp: AAA, NiMH
• Typ av batteri: Laddningsbar
• Nätström: AC 220–240 V - 50 Hz
• Antal batterier: 2 per handenhet
• Standby-tid: Upp till 150 timmar
• Samtalstid: Upp till 12 timmar
•
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