
et smarta valet
D
Pålitlig kvalitet med praktiska funktioner: den här klassiska designen med modernt snitt 
gör DECT511 mycket unik.

Gör dina samtal roligare
• Display för nummer, bokstäver, ikoner och bilder
• LCD-display med bakgrundsbelysning när det är mörkt

Få ut det mesta av dina meddelanden
• Hämta ringsignaler från särskilda platser
• Textmeddelanden (SMS) snabba meddelanden över en fast ledning
• Förprogrammerad Eatoni-textinmatning förenklar SMS-meddelanden

Dra fördel av den enkla tekniken
• Väckarklocka
• Lås knappsatsen om du vill undvika att trycka på fel knappar
• Med pilottangenter och karusellmeny
• Filtrera inkommande samtal och stäng av ringsignalen för mer kontroll
Flerpack för ultimat bekvämlighet
• Med 2 telefonlurar i separata rum kan du lyssna på ditt barn
• Gruppsamtal delar ett samtal mellan flera telefonlurar
Philips
Sladdlös telefon
DECT5112L
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Bild
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Orange
• Diagonal skärmstorlek: 4,0 cm
• Effektiv visningsyta: 31,5x21
• Textrader: 4

Ljud
• Ringsignaler för telefonlur: Polyfona
• Volymkontroll: digital

Bekvämlighet
• Automatisk räckviddsvarning
• Basenhetstangenter: Knapp på telefonlurssökare
• Batteriladdningsindikation
• Indikation av fulladdat batteri
• Indikation av svagt batteri
• Samtalshantering: Samtalsräknare, 

Vidarebefordra samtal, Parkerat samtal, 
Samtalstid, Samtal väntar, Uppringnings-ID, 
Gruppsamtal, Explicit vidarekoppling av samtal, 
Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna 
samtal

• Karusellikoner: Telefonbok, SMS, Intercom, 
Nätverk, Extra, Basenhet, Telefonlur, 
Samtalslogg

• Stötsäker: 120 cm
• Lättanvänd: Handsfree-läge, Snabbtangenter, Lås 

för knappsats
• Funktion: Stör ej-funktion, Samtalskostnad, 

Väckarklocka, Barnpassningsfunktion, 
Ljudavstängning, Gruppsamtal, Gruppnummer, 
Direkt till Stör ej-läge, Kortkommandon, Lås för 
knappsats, Fria samtal mellan telefonlurar, 
Hämtning av melodier

• Tangenter - telefonlur: Linje, Pilottangent, 
Avbryt/Återuppringning, Knappsats, Högtalare, 
Samtalslogg, Telefonbok

• Textrader: 4
• Funktioner för flera telefonlurar: Upp till 6 

handenhetet
• Textinmatning: Eatoni
• VIP-grupp med egen melodi: Ja, 3 grupper
• Volymkontroll

Tillbehör
• AC/DC-adapter
• Batterier: 4 x AAA
• kablar: RJ 11-kabel
• Laddare: Ja, 1 laddare
• Bruksanvisning

Relaterade produkter
• Förpackningsinnehåll: Telefonlur, Basenhet, 2 

AAA NiMh-batterier, 
Telekommunikationssladd, Nätadapter, 
Bruksanvisning, Garantibevis, Klistermärke

Miljöpolicy
• Kemisk sammansättning: NiMH (Nickel Metal 

Hydride)
• Ekologisk design
• Halogenfri inneslutning
• Förpackningsmaterial: Kartong
• Förpackningstyp: Presentlåda
• PVC-fria produkter och kablar
• Användarhandbok i returpapper

Storlek
• Antenn: Integrerad
• Basmått: 118x130x60
• Vikt basenhet: 180 g
• Formfaktor: Halvliggande på basenhet
• Färg - handenhet: Silver Shadow
• Mått - handenhet: 120 mm
• Vikt - handenhet: 100 g
• Förpackningens mått (B x H x D): 

262 x 90 x 217 mm
• Relativ fuktighet (användning): upp till 95 % vid 

40 °C
• Relativ fuktighet (förvaring): upp till 95 % vid 

40 °C
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -25 °C till 70 °C

Övriga data
• Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
• Batterityp: NiMh
• Laddningstid: 14 timmar tim
• Typ av batteri: Uppladdningsbara
• Antal batterier: 2
• Strömtillförsel till basenhet: 230 V
• Radio HF-effekt: <250 mW
• Standby-tid: 200 timmar
• Samtalstid: upp till 15 timmar

Nätverksfunktioner
• Antenn: Snabbvalsteknik, Integrerad på 

basenhet, Integrerad på telefonlur
• Kompatibel: GAP, PABX
• Uppringning: Ton, Puls
• Meddelandefunktioner: Quick SMS

Operatörskrav
• SMS
• Namn och uppringnings-ID
• ID för väntande samtal
• Telefonbok för telefonisttjänster

Minneskapacitet
• Telefonbok för namn och nummer: 65
• Nedladdningskapacitet för melodi: 3
• Lagringskapacitet för SMS: 25
• Poster i samtalslogg: 40
•
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rafisk display
ed den här typen av display blir det lättare att 

nvända telefonen, tack vare den goda kvaliteten och 
äsbarheten av tecknen. Du får dessutom ökad frihet i 
ommunikationen från hemmet. Nu kan du kombinera 
ext med bilder och nummer när du till exempel skickar 
tt SMS.

akgrundsbelysning på skärmen
akgrundsbelysning lyser upp LCD-displayen eller 
nappsatsen så att de går lättare att använda i mörker. 
e två vanligaste typerna av bakgrundsbelysning är 
ED och EL (elektroluminescens). Fjärrkontroller där 
ED-tekniken används är vanligtvis ljusstarka men 
jämna med en gul eller grön färg, medan EL-paneler 
ar jämnare färgnyanser i blått, vitt och grönt.

ämtning av ringsignaler
ed den här funktionen kan du anpassa telefonen 

enom att hämta olika ringsignaler. Ring bara upp den 
ärskilda serviceleverantören och välj din favorit. Sedan 
år du ett SMS med den valda melodin bifogad. Du kan 
älja den här melodin på samma sätt som alla andra 
ingsignaler (oberoende av land och nätverk).

extmeddelande (SMS)
MS-tjänsten (Short Message Service) är ett sätt att 
kicka korta meddelanden som kan vara upp till 160 
ecken med text. De här tecknen är ren text och består 
v ord, siffror och alfanumeriska kombinationer. Med 
atoni®LetterWise smarta textredigerare kan du 
kriva textmeddelanden snabbare. Med det unika SMS-
ystemet kan du ta emot upp till 200 meddelanden i 10 
lika brevlådor. Hälsningar till närstående, en 
åminnelse om ett viktigt möte osv. Allt det här kan 
krivas som ett SMS-meddelande och skickas över det 
asta nätverket, funktionen kräver SMS-tjänst.

atoni-textredigerare
atonis LetterWise-program är en lättanvänd 
extinmatningslösning som bara behöver 1,16 
napptryckningar per korrekt bokstav. Det gör det lika 
ekvämt, snabbt och noggrant att skriva på 
elefonknappsatsen som att använda tangentbordet på 
n skrivmaskin. Programmet är unikt bland 
örprogrammerade textinmatningslösningar eftersom 
et enkelt kan hantera inmatning av förkortningar, 
amn, adresser och URL-adresser.

äckarklocka

ås för knappsats
et är verkligen praktiskt att kunna ta med sig DECT-

elefonen medan du arbetar i trädgården. Men i fickan 
an en knapp av misstag tryckas in. Du kan förhindra 
tt du av misstag ringer upp kusinen i USA genom att 

åsa knappsatsen. Det är ett säkert sätt att undvika 
behagliga överraskningar på nästa telefonräkning!

ilottangent och karusellmeny
avigationssystemet med pilottangenter gör det enkelt 
tt navigera i menyer och göra inställningar. 
ilottangenten är en rulle på vänster sida om telefonen 
om du använder till att bläddra uppåt och nedåt och 
om du kan trycka in på mitten. Med den styr du 
arusellmenyn.

ar god stör ej-funktion
Har du tröttnat på att barnens vänner ringer precis när 
ni ska äta middag? Med "Var god stör ej"-funktionen 
kan du filtrera bort oönskade samtal och stänga av 
ringsignalen när du inte vill bli störd, men ändå hålla 
linjen öppen för familjen.
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