
 

 

Philips
Juhtmeta telefon

4,6 cm ekraan / valge 

taustvalgustus

Kõlartelefon

D4601B
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llele Philipsi D460 juhtmeta suure pöördekraani, täiendatud privaatsusseadete, Micro 
B-laadimispesa ja stiilsete kontuuridega telefonile on omane nägus kuju, head 
ktsioonid ja suurepärane heli. Nautige iga telefonikõne ajal üliselget heli.

Täpselt nii mugav, kui see peakski olema
• Suure kontrastsusega 4,6 cm (1,8") mustvalge graafiline ekraan
• Taustvalgustusega klahvistik kiireks helistamiseks ka pimedas toas
• Kolme väljaga sissekanded võimaldavad määrata ühele kontaktile 3 numbrit
• Must nimekiri, anonüümkõned, vaikne režiim, kõnekeeld
• Kuni 16 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel
• AOH / helistaja tuvastamine – nii teate alati, kes helistab*
• Püsige voolukatkestuste ajal ühenduses tänu mikro-USB-akupangale

Erakordne heli
• Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline tehnoloogia, mis tagab suurepärase heli
• MySound profiilid, mis ühtivad teie helieelistusega
• Eraldi asetsev telefonitoru, mis on varustatud kõlariga vabakäekõnede lihtsustamiseks

Keskkonnahoidlik toode
• Väike kiirgus ja võimsustarve



 4,6 cm (1,8") graafiline ekraan

Suure kontrastsusega 4,6 cm (1,8") mustvalge 
graafiline ekraan

Keskkonnahoidlik toode

Philipsi telefonid säästavad energiat ja 
keskkonda.

Kõlartelefon

Käedvabarežiimis kasutatakse sisseehitatud 
kõlarit helistaja hääle võimendamiseks, et 
saaksite kuulata ja rääkida telefoni kõrva juures 
hoidmata. See on eriti mugav siis, kui soovite 
kõnet ka teistega jagada või lihtsalt ka muud 
teha.

Kvaliteetne heli

Kvaliteetse heliga Philipsi juhtmeteta telefonid: 
selge hääle edastamiseks oma DECT-
telefonides tugineme aastakümnetepikkusele 
kogemusele ja läbimurdelistele uuendustele Hi-
Fi-audiotoodete ja tipptasemel kõrvaklappide 
väljaarendamisel. Helikvaliteedi parandamisel 
on meie akustika insenerid ja arhitektid 
mõelnud kõigele: kvaliteetsed komponendid, 
digitaalne signaalitöötlus, täpne akustiline 
disain, täiustatud katsetused ja peenhäälestus. 
Selle tulemusena on heli terav, selge ja elutruu. 
Nii hea ja loomulik heli tekitab peaaegu tunde, 
nagu viibiksite isiklikult kohal.

MySound (Minu heli) profiilid

Helitaju on subjektiivne ja igaühel on oma 
individuaalne kuulamiseelistus. MySound 
muudab iga vestluse taas isikupäraseks ning 
võimaldab teil valida sellise heliprofiili, mis 
sobib teie helieelistustega kõige paremini: selge 
– muudab häälekõla väga teravaks ja selgeks; 
pehme – muudab häälekõla sõbralikumaks ja 
pehmemaks; soe – muudab häälekõla lahkeks ja 
soojaks.

Kuni 16 tundi kõneaega

Kuni 16 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel

Taustvalgustusega klahvistik

Õrn valge taustvalgustus lihtsustab hämaras ja 
öösel klahvide lugemist.

Mikro-USB-ühenduspesa
Seadmesse sisseehitatud mikro-USB-
ühenduspesa tagab, et telefoni saab kasutada 
eelnevalt laaditud akupanga abil, võimaldades 
helistamist isegi voolukatkestuste ajal. 
Akupangaga laadimise funktsiooni saab 
kasutada enamiku akupankadega, mille 
minimaalne väljundvõimsus on alla 85 mA ilma 
automaatse väljalülitamiseta. Akupanka 
müüakse eraldi.

AOH / helistaja tuvastamine*

Mõnikord on hea enne vastamist teada, kes 
helistab, ja meie helistaja tuvastamise teenus 
võimaldab teil teada saada, kes on liini teises 
otsas.
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Mugavus
• Menüü telefonis: Loendimenüü
• Kõlartelefon – rääkides on käed vabad
• Isiklikud valikud: Vaikne režiim
• Kõnepiirang: Piirake telefonis teatud väljuvad 

kõned
• Kõnede blokeerimine / must nimekiri*: 

Telefonihelina keelamine kindlate telefoninumbrite 
korral

• Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
• Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
• Kuupäeva/kellaaja kuvamine
• Tuli telefonil
• Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
• Kõnehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, 

Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud 
kõned, Valitud kõned

• Klahvilukk
• Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
• Automaatne registreerimine
• Automaatne kõne katkestus
• Mitme telefoni kasutamise võimalus: kuni 4
• Nuppude arv: 20
• Tagantvalgustusega klahvilukk: Valge 

navigeerimisklahvide puhul; hele merevaigukollane 
numbriklahvide puhul

• Klahvivalgustus
• Valitavate numbrite suurendamine
• Nupud alusel: Kutsumisnupp
• Kuni 16 tundi kõneaega
• Kuni 250 tundi ooteaega
• Laadimisaeg: 8 tundi
• Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
• Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
• Tootesari: Õues < 300 m, toas < 50 m
• Sündmuste teavitused: Häälsõnumite, vastamata 

kõnede ja sissetulevate kõnede puhul
• Mittelibisev käepide: Vertikaalne ovaalne tekstuur
• Äratused: Äratuskell
• Kõneblokeering: Anonüümne kõne, Must nimekiri
• Perekonna märkmed
• Sisetelefon (Intercom) - mitu telefoni

Heli
• Heliprofiil: MySound
• Helitugevuse nupp telefonil

• Helinad: 10 polüfoonilist helinat
• Kvaliteetne heli

Pilt/Ekraan
• Ekraani suurus: 4,6 cm / 1,8"
• Ekraani tüüp: Pööratud punktmaatriks
• Tagantvalgustus: jah
• Tagantvalgustuse värv: Valge

Mälumaht
• Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
• Tagasihelistamise võimalus: 20 viimast numbrit
• Kõnelogi kirjed: 50 kirjet
• Telefoniraamatu salvestamine alusel
• Mitme kirjega kontaktid: 3 kirjega

Võimsus
• Aku maht: 550 mAh
• Aku tüüp: AAA NiMH laetav
• Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
• Energiatarve: < 0,7 W

Turvalisus
• Kõne krüptimine: jah

Võrgufunktsioonid
• Ühilduvus: GAP

SAR väärtus
• Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain
• EcoMode: automaatne ja käsitsi
• Eco+

Pakendi mõõtmed
• Pakendi tüüp: Papp
• Toodete arv komplektis: 1
• Paigutus riiulil: Virnas
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 

18,4 x 13,5 x 5,9 cm
• Kogukaal: 0,393 kg
• Kaal pakendita: 0,315 kg
• Pakendi kaal: 0,078 kg
• EAN: 48 95185 62956 8
•
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* *See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist. 
Palun uurige lisa kohalikult võrguoperaatorilt.

http://www.philips.com

