
 

 

Philips BeNear
Bezdrátový telefon se 
záznamníkem

Řada 6000
Černý

CD6851B
Sbližujeme lidi

dokonalým zvukem
Řada 6000 nabízí dokonalý zvuk, abyste se cítili blíže svým milovaným, se kterými zrovna 
nemůžete být. Díky společnosti Philips nebylo používání bezdrátových telefonů nikdy 
snazší.

Objevte dokonalou kvalitu zvuku
• MySound: Osobní zvukové profily
• Hlasitý telefon vám umožňuje volat a mít volné ruce

Pocit dokonalého pohodlí
• 6,1cm (2,4") barevný TFT displej s vysokým rozlišením
• Ikonové menu
• Identifikace volajícího – uvidíte, kdo volá
• Telefonní seznam na 200 jmen
• Až 22 hodin hovoru

Bez rizika zmeškání zprávy
• Záznamník s přímým přístupem v základně a pomocí sluchátka
• Doba nahrávání až 60 minut

Úspora energie
• Nízká spotřeba energie: <0,55 W v pohotovostním režimu
• Režim EcoMode: menší spotřeba energie při přenosu mezi přístrojem a základnou



 MySound

Zvukový vjem je subjektivní záležitost a každý má své 
vlastní preference zvuku, proto technologie 
MySound poskytuje volbu tří naprosto odlišných 
profilů zvuku, a tak nabízí dokonalý zážitek 
z poslechu: Čistý – vytváří zřetelný a čistý hlas Jemný 
– vytváří šetrnější a jemnější hlas Živý – vytváří 
příjemný a živý hlas.

Hlasitý telefon

V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého 
reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu 
můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste 
přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, 
pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen 
dělat více věcí najednou.

Nízká spotřeba energie: <0,55 W

Telefony Philips šetří energii a jsou navrženy 
s ohledem na životní prostředí. Současná spotřeba 
v pohotovostním režimu je <0,55 W.
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Zvuk
• Zvukový profil: MySound: Ano
• Redukce šumu: Ano
• Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
• Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních HQ + 5 

standardních
• Hlasitý telefon: Ano

Obraz/displej
• Velikost displeje: 2,4"
• Typ displeje: barevný TFT: Ano
• Podsvícení: ano: Ano
• Barva podsvětlení: Bílá

Záznamník
• Záznamník Plug & Play: Ano
• Časová kapacita nahrávání: Až 60 minut
• Počitadlo zpráv na základní stanici: Ano
• Ovládání záznamníku: základna a sluchátko
• Reproduktor na základně: Ano

Pohodlí
• Sledování místnosti: Ano
• Zobrazení data / času: Ano
• Budík: Ano
• Až 22 hodin hovoru: Ano
• Až 300 hodin pohotovostního režimu: Ano
• Svítilna na sluchátku: Ano
• Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
• Indikace nabíjení baterie: Ano
• Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
• Indikace úrovně signálu: Ano
• Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace 

volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané 

hovory, Přijaté hovory
• Podsvícená klávesnice: Ano
• Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
• Automatická registrace: Ano
• Možnost použití více zákl. stanic: 1
• Možnost použití více přístrojů: Až 5

Kapacita paměti
• Telefonní seznam: 200 jmen a čísel
• Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 20
• Identifikace VIP volajícího: Ano

Spotřeba
• Kapacita baterie: 750 mAh
• Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
• Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
• Příkon: < 0,55 W

Zabezpečení
• Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě
• Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR
• Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí
• EcoMode: automaticky a ručně

Rozměry
• Rozměry základny: Bude stanoveno (V x H x Š)
• Rozměry přístroje: Bude stanoveno (V x H x Š)
•

Specifikace
Bezdrátový telefon se záznamníkem
Řada 6000 Černý
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