
 

 

Philips BeNear
Sladdlös telefon med 
telefonsvarare

6000-serien
Svart

CD6851B
För människor närmare varandra

genom suveränt ljud
Med 6000-serien får du suveränt ljud så att du kommer närmare dina nära och kära även 
när ni inte kan vara tillsammans. Det är enklare än någonsin att använda Philips sladdlösa 
telefoner!

Upplev enastående ljudkvalitet
• MySound: personliga ljudprofiler
• Med högtalarfunktion i handenheten kan du prata i telefon handsfree

Njut av ren bekvämlighet
• 6,1 cm (2,4 tum) TFT-färgskärm med hög upplösning
• Ikonmenyns struktur
• Nummerpresentation – se vem som ringer
• Adressbok för 200 namn
• Upp till 22 timmars samtalstid

Missa aldrig ett meddelande
• Direktåtkomst till telefonsvarare på basenhet och via handenhet
• Upp till 60 minuters inspelningstid

Spara energi
• Låg strömförbrukning: < 0,55 W i vänteläge
• EcoMode: minskad sändningsenergi mellan hand- och basenhet



 MySound

Ljudbilden är personlig och alla har sina personliga 
önskemål. MySound har därför tre väldigt olika 
ljudprofiler som du kan välja mellan så att du får den 
ultimata lyssningsupplevelsen: Klar – så att rösterna 
blir klara och tydliga Mjuk – så att rösterna blir 
mjukare Varm – så att rösterna blir mer 
välkomnande och varma.

Högtalartelefon

I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att 
förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan 
prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot 
örat. Den här funktionen är speciellt användbar om 
du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra 
flera saker på en gång.

Låg strömförbrukning: < 0,55 W

Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade 
för att ge låg miljöpåverkan. Strömförbrukningen är 
nu mindre än 0,55 W.
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Ljud
• Ljudprofil: MySound
• Brusreducering
• Volymkontroll och handenhet
• Ringsignaler och handenhet: 10 polyfoniska HQ + 

5 standard
• Högtalartelefon

Bild/visning
• Skärmens storlek: 2,4 tum
• Skärmtyp: TFT färg
• Bakgrundsbelysning: ja
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit

Telefonsvarare
• Telefonsvarare med Plug & Play
• Inspelningstidskapacitet: Upp till 60 minuter
• Meddelanderäknare på basenhet
• Telefonsvararkontroll: bas- och handenhet
• Högtalare på basenhet

Bekvämlighet
• Rumsövervakning
• Datum- och tidvisning
• Väckarklocka
• Upp till 22 timmars samtalstid
• Upp till 300 timmars standbytid
• Ljussignal vid händelse på handenhet
• Basstationens knappar: Knapp på 

handenhetssökare
• Indikator för batteriladdning
• Laddningstid: 8 timmar
• Signalstyrkeindikering
• Samtalshantering: Samtal väntar*, 

Nummerpresentation*, Ljudavstängning, Missade 
samtal, Mottagna samtal

• Belyst knappsats
• Knappljud på/av
• Automatisk registrering
• Multibasfunktion: 1
• Multihandset-funktion: Upp till 4

Minneskapacitet
• Telefonbok: 200 namn och nummer
• Funktion för återuppringningslista: 20
• VIP-nummeridentifiering

Effekt
• Batterikapacitet: 750 mAh
• Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
• Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
• Strömförbrukning: < 0,7 W

Säkerhet
• Överföringskryptering: ja

Nätverksfunktioner
• Kompatibel: GAP

SAR-värde
• Philips handenhet: < 0,1 W/kg

Miljödesign
• EcoMode: automatiskt och manuellt

Mått
• Basmått: Ej bekräftat (H x D x B)
• Mått - handenhet: Ej bekräftat (H x D x B)
•
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