
ullanım kolaylığı
K
Cep telefonu görünümü ve çok çeşitli fonksiyonlarıyla DECT 311 hem çağdaş 
görünüme sahiptir hem de günlük ihtiyaçlarınıza yanıt verecek mükemmel bir 

telefondur.

En iyi ses kalitesinin tadını çıkartın
• CS² Crystal Sound Sistemi mesajların anlaşılırlığını artırır
• Ahizeyi tutmanıza gerek kalmadan telefonda konuşun
• Polifonik zil sesleri ile daha doğal ve gerçekçi bir ses

Kullanımı kolay teknolojiden yararlanın
• Pilot tuşu ve döngüsel menüyle, dairesel bir menü içinde dolaşabilirsiniz
• Numaralar, harfler, simgeler ve çizimler gösterebilen ekran
• Alarmlı saat
Philips
Kablosuz telefon
DECT3111B
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Resim/Ekran
• Diagonal ekran boyutu - tele: 4,0 cm
• Efektif izleme alanı: 31,5x21
• Metin satır sayısı: 4
• Arkadan ışıklandırma: hayır

Ses
• Ahize zilleri: Polifonik
• Ses seviyesi kontrolü: dijital

Kolaylıklar
• Otomatik menzil dışında uyarısı
• Baz Ünitesi tuşları: Çaldırma tuşu
• Pil şarj gösterimi
• Pil dolu gösterimi
• Pil zayıf gösterimi
• Arama Yönetimi: Yönlendirme, Bekleyen Arama, 

Arayan Numarayı Gösterme, Konferans 
Araması, Mikrofonun sesini kapatma, Arama 
Sayacı, Aramayı Tutma, Arama Süresi, Cevapsız 
Aramalar, Gelen Aramalar

• Simgeler: Telefon Defteri, SMS, Diyafon, Ağ, 
Ekstra, Tabanlık, Ahize, Arayan / aranan no kaydı

• Düşmeye dayanıklı: 120 cm
• Kullanım kolaylığı: Ahizesiz görüşme modu, Hızlı 

Tuşlar, Tuş Kilidi
• Fonksiyon: "Rahatsız etmeyin modu" zil sesi 

iptali, Arama tutarı, Alarmlı saat, Bebek izleme 
fonksiyonu, Mikrofonun sesini kapatma, 
Konferans görüşmesi, Zincirleme çevirme, 
Kısayol tuşları, Doğrudan "Rahatsız etmeyin 
modu", Tuş kilidi, El cihazından diğerini arama

• Ahize Tuşları: Hat, Pilot tuşu, İptal / Tekrar 
arama, Çevirme tuşları, Hoparlör, Arayan / 
aranan no kaydı, Telefon Defteri

• Metin satır sayısı: 4
• Birden çok ahize olanağı: 6 ahizeye kadar
• Özel melodili VIP grubu: Evet, 3 grup
• Ses seviyesi kontrolü

Ağ Özellikleri
• Anten: Hızlı Anten Seçim Teknolojisi, Baz 

ünitesine entegre, Ahizeye entegre
• Uyumlu: GAP, PABX
• Arama: Ton, Darbe

Operatör Koşulları
• Arayan numarayı ve adı gösterme
• Bekleyen aramadaki numarayı gösterme
• Operatör servis numaraları

Hafıza Kapasitesi
• Ad ve numara paylaşılan telefon defteri: 50
• SMS saklama kapasitesi: 15
• Aranan / arayan no kaydı: 10

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü
• Piller: 2 x AAA
• Kullanım Kılavuzu
• Kablolar: RJ 11 kablo

İlgili Ürünler
• Paket içeriği: Ahize, Tabanlık, Telekom Hat 

Kablosu, Güç adaptörü, Kullanım Kılavuzu, 
Garanti belgesi, Çıkartma, 2 AAA NiMh Pil

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Ekolojik Tasarım
• Halojensiz muhafaza
• Ambalaj malzemesi: Karton
• Ambalaj türü: Hediye kutusu
• Kimyasal bileşikler: Nikel-Metal Hidrit
• PVC'siz ürün ve kablolar
• Dönüşümlü kağıttan kullanım kılavuzu

Boyutlar
• Anten: Entegre
• Temel boyutlar: 118x130x60
• Baz ünitesi ağırlığı: 180g
• Form Faktörü: Baz ünitesinde eğik şekilde durur
• Ahize rengi: abanoz
• Ahize ağırlığı: 100g
• Ahize boyutları: 120mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

262 x 90 x 217 mm
• Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -25°C - 70°C
• Ortamın Nem Oranı (çalıştırma): 40°C'de %95'e 

kadar
• Ortamın Nem Oranı (saklama): 40°C'de %95'e 

kadar

Güç
• Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
• Pil Tipi: NiMH
• Şarj süresi: 14 saat sa
• Pil Türü: Şarj edilebilir
• Pil sayısı: 2
• Radyo RF gücü: <250mW
• Bekleme süresi: 200 saat
• Konuşma süresi: 15 saate kadar
• Güç kaynağı baz ünitesi: 230V
•
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S² Crystal Sound (Kristal Ses) Sistemi
hilips'in benzersiz Crystal Sound Sistemi (CS²) ses 
eknolojisi, Philips DECT telefonlarının ses kalitesini 
rtırır. CS² ses kalitesi, diğer rakip DECT ürünlerinden 
örünür ölçüde daha iyidir ve bariz avantajlar sağlar.

hizede Handsfree Kullanım
andsfree hoparlör, elleriniz başka birşeyle meşgulken 

e nerede olursanız olun görüşmeyi sürdürmenize 
lanak verir. Hem hoparlör hem de mikrofon ahizenin 
n tarafında olduğundan, telefondaki kişiyle tıpkı yüz 
üzeymiş gibi konuşabilirsiniz.

olifonik zil sesleri
olifonik zil sesi, telefonun aynı anda birçok tonu 
alabildiği anlamına gelir; böylece eksiksiz bir müzikal 
erformans mümkün olur ve telefonun hoparlöründen 
alındıklarında bu polifonik zil sesleri gerçek müzik 
ibidir.

ilot tuşu ve döngüsel menü
ilot tuşlu gezinti sistemi, kolay gezinti ve ayar olanağı 
ağlar. Pilot tuşu, telefonun sol tarafında bulunan, aşağı, 
ukarı çevrilebilen ve ortasına basılabilen bir tekerdir. 
kranda, dairesel bir şekilde dizilmiş menü simgeleri 

çinde dönerek ilerleyen Döngüsel menüye kumanda 
der.

am grafik ekran
u tür ekranlar, karakterlerin kalitesi ve okunaklılığı 
ayesinde telefonunuzun kullanımını kolaylaştırır. Aynı 
amanda evinizden yaptığınız iletişimlerde size daha 
azla özgürlük kazandırır. Artık örneğin SMS 
önderirken metni resimler veya numaralarla birlikte 
ullanabilirsiniz.

larmlı saat
DECT3111B/51

Teknik Özellikler Ürün özellikleri

Kablosuz telefon
  


