
om incrível
S
Usufrua os be

durante a sua

está destinad

Secre
• Con
• Con
• Tem

Exper
• Qua
• Fale
• Toq

Total 
• Exib
• Ilum
• Um 
nefícios da tecnologia digital e experimente a melhor qualidade de som possível 

 comunicação. Turbinada com uma variedade de recursos adicionais, a série 2 

a a se tornar um verdadeiro ponto central da vida familiar.

tária eletrônica prática
tador de mensagens na base
trole da secretária eletrônica a partir da base
po de gravação de 15 minutos

imente a melhor qualidade de som
lidade de som Crystal Clear 
 ao telefone sem segurá-lo
ues polifônicos para um som mais natural e realista

comodidade
ir o nome e o número na agenda telefônica
inação posterior do visor LCD
modelo ergonômico fornece um controle mais confortável
 

Philips
Secretária eletrônica do 
tel. s/fio

DCTG2251S



uto
 

Imagem/tela
• Cores da tela: Preto e branco
• Resolução do display principal: ND pixel
• Luz de fundo
• Cor da luz de fundo: Âmbar
• Tipo do display principal: Alfanumérico

Som
• Toques de telefone: Instrumental, Polifônico
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Praticidade
• Alarmes: Não
• Recursos da estação base: Contador de 

mensagens na base
• Teclas da estação base: Teclas da secretária 

eletrônica, Tecla Paging
• Indicação de carregamento da bateria
• Gerenciamento de chamadas: Chamada em 

espera, Identidade do chamador, Chamada de 
conferência, Transferência de chamada ativa, 
Microfone mudo

• Fácil de usar: Modo Mãos livres, Bloqueio do 
teclado, Controle do menu

• Capacidade para várias bases: 1
• Capacidade para vários fones: 2
• Indicação da intensidade do sinal

Capacidade de memória
• Entradas do registro de chamadas: 20
• Agenda telefônica: 30 nomes e números

Secretária eletrônica
• Secretária eletrônica Plug & Play
• Tempo máximo de gravação: 15 min
• Contador de mensagens na base
• Exibição de chamadas
• Acesso remoto de secr.eletr.

Dimensões
• Dimensões do fone: 137 x 48 x 28 mm

Alimentação
• Tipo de bateria: AAA
• Tipo de bateria: NiMH
• Tipo de bateria: Recarregável
• Alimentação: AC (110-220v, 50/60Hz)
• Nº de baterias: 2
• Tempo de espera: 96 horas
• Tempo de conversação: 7,5 horas

Funções de rede
• Discagem: Tom, Pulso
• Antena: Integrado à base, Integrado ao telefone
•

Secretária eletrônica do tel. s/fio
  

Especificações

Data de emissão  
2007-10-11

Versão: 1.0

12 NC: 9961 400 04872
EAN: 78 94401 01249 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus 
representantes legais

www.philips.com
DCTG

Principa

Contador
Basta olhar
mensagens

Controle
Escutar ou 
pressionar 

Tempo d

Qualidad
O uso da co
interferênci
das mensag
permite ao 

Viva Voz
O telefone v
que esteja m
com algum
parte fronta
quem está 

Toques p
Com o toqu
muitos toqu
desfrutar d
toques soam
reproduzido

Exibição 
O display a
números e 
número.

Iluminaçã

Design er
O telefone 
encaixa per
natural e a
2251S

is especi

 de mens
 para a esta
.

 da sec. e
apagar men
uma tecla n

e gravaçã

e de som
municação

as, ruídos e 
ens deixad
usuário gra

 no apare
iva-voz per
esmo enq

a tarefa. Co
l do telefon

do outro lad

olifônicos
e polifônico
es simultan

e uma perfo
 como mú
s pelo viva

de nomes
lfanumérico
letras e per

o poster

gonômic
possui um f
feitamente
gradável. Al
agens na base
ção base para saber se recebeu 

letrônica pela base
sagens é simples, basta 
a estação base.

o de 15 minutos

 Crystal Clear 
 digital praticamente elimina 
chiados, melhora a inteligibilidade 
as na secretária eletrônica e até 
var e reproduzir músicas.

lho.
mite que você converse onde quer 
uanto suas mãos estão ocupadas 
m o viva-voz e o microfone na 
e, é como falar cara a cara com 
o da linha.

, o telefone pode reproduzir 
eamente. Assim, é possível 
rmance musical precisa, pois os 
sica de verdade quando 
-voz.

 e números
 oferece a possibilidade de exibir 
mite atribuir um nome a um 

ior do visor LCD

o
ormato arredondado que se 
 na sua mão para um manuseio 
ém disso, é muito bonito!
/78

ficações
 do prod

http://www.philips.com

