
erbluffend geluid
V
Profiteer van

geluidskwalit

en zal zeker 

Multiv
• Com
• Grat

Antw
• Beri
• Bedi
• 15 m

Ervaa
• Crys
• Praa
• Poly

Onge
• Wee
• Verl
• Doo
 de DECT-technologie en ervaar tijdens uw communicatie de beste 

eit die er is. De DECT2 is uitgerust met een groot aantal uitgebreide functies 

een centraal punt van uw gezinsleven worden.

erpakking voor ultiem gebruiksgemak
pleet telefoonpakket, inclusief basisstation en 2 handsets
is intercom - gratis interne gesprekken tussen handsets

oordapparaat klaar voor gebruik
chtenteller op basisstation
ening van het antwoordapparaat via het basisstation
inuten opnametijd

r de beste geluidskwaliteit
tal Clear geluidskwaliteit
t door de telefoon zonder de handset vast te houden
fone ringtones voor een natuurlijker en realistischer geluid

looflijk gebruiksgemak
rgave van naam en nummer in het telefoonboek

icht LCD-display
r de ergonomische vorm is de bediening uiterst comfortabel
 

Philips
Draadloze telefoon met 
antwoordapparaat

DECT2252S



 

Beeld/display
• Displaykleuren: Zwart-wit
• Display-technologie: Liquid Crystal Display
• Resolutie van het hoofddisplay: n.v.t. pixel
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

Geluid
• Ringtones handset: Instrumentaal, Polyfoon
• Volumeregeling: Volume omhoog/omlaag

Gebruiksgemak
• Alarmfuncties: Nee
• Functies basisstation: Berichtenteller op 

basisstation
• Toetsen op het basisstation: Toetsen op het 

antwoordapparaat, Paging-toets
• Indicatie 'batterij wordt opgeladen'
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek, 

Nummerherkenning, Telefonische vergadering, 
Oproep expliciet doorverbinden, Mute-functie 
microfoon

• Gebruiksgemak: Handsfree modus, Blokkering 
van toetsenpaneel, Bediening via menu's

• Meerdere basisstations mogelijk: 1
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: 5
• Signaalsterkte-indicator

Geheugencapaciteit
• Naam- en nummer telefoonboek: 30 namen en 

nummers
• Gegevens in gesprekkenlog: 25

Antwoordapparaat
• Plug & Play-antwoordapparaat
• Capaciteit opnametijd: 15 min
• Berichtenteller op basisstation
• Telefoonnummerfilter
• Antwoordapparaat, toegang op afstand

Afmetingen
• Afmetingen handset: 137 x 48 x 28 mm

Voeding
• Batterijtype: AAA
• Batterijtype: NiMH
• Soort batterij: Oplaadbaar
• Netstroom: AC 220-240 V - 50 Hz
• Aantal batterijen: 4
• Stand-by tijd: 120 uur
• Spreektijd: 10 uur

Netwerkfuncties
• Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon
• Antenne: Geïntegreerd in basisstation, 

Geïntegreerd in handset
• Compatibel: GAP
•
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