
 

 

Philips
Linea disainiga juhtmeta 
telefon

1,6" ekraan / valge taustvalgustus

Kõlartelefon

M3301W

P
Ph
ko
on
uhtaim ühendusliin
ilips LINEA, mille loomisel seati eesmärgiks elegants, leiab omale aukoha igas moodsas 
dus. Detailselt projekteeritud ja valmistatud, ajatu arhitektuurilise siluetiga Philips LINEA 
 tõeliselt ihaldatav kunstiteos.

Silmapaistev disain kvaliteetse teostusega
• Peenike disain ja kompaktne aluspind ruumi säästmiseks
• Ideaalseks sätitud magnetjõud tagab turvalise dokkimise
• Kalibreeritud klahvistik täpseks numbrivalikuks
• Nutikas kaablihaldussüsteem säilitab visuaalse atraktiivsuse iga nurga alt
• Aluses on lisaraskus suurema stabiilsuse tagamiseks

Ülim helistamiselamus
• Suure kontrastsusega 4,1 cm (1,6") kaherealine pöördekraan
• Täiustatud helikatsetused ja häälestus suurepärase helikvaliteedi tagamiseks
• Kõlartelefon võimaldab vabakäekõnelusi
• Salvestage oma telefoniraamatusse kuni 50 kontakti
• Nautige kuni 16-tunnist kõneaega ühe laadimiskorra järel

Keskkonnahoidlik toode
• Elektrikiirgus puudub, kui ECO+ režiim on aktiveeritud



 4,1 cm (1,6") pöördekraan

Suure kontrastsusega, must-valge LCD-
pöördekraan lihtsustab lugemist ja sulandub 
hästi üldise stiilse disainikeelega.

Telefoniraamat 50 nimele
Salvestage oma telefoniraamatusse kuni 50 
kontakti

Kalibreeritud klahvistik

Kalibreeritud ja läbimõeldud disainiga klahvistik 
tagab täpse valimise, mille puhul tunnete selgelt 
iga klahvivajutust, olenemata sellest, kas valite 
numbrit või sisestate telefoniraamatu kontakti.

Kompaktne aluspind

Peenike disain ja kompaktne aluspind ruumi 
säästmiseks

Režiim ECO+

Philipsi telefonid säästavad energiat ja 
keskkonda. ECO-režiimi aktiveerimisel eraldub 
kiirgust kuni 60% ja telefoni laadimisel kuni 95% 
vähem. Režiimi ECO+ aktiveerimisel väheneb 
kiirgus nullini.

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.

Täiuslik välimus iga nurga alt

Nutikas kaablihaldussüsteem peidab kavalalt 
juhtmed vaateväljast. Arukalt kujundatud 
varjatud pistikupesad ja sisemine kaablijuhik 
tagavad selle, et puudub segadus ja kõik on 
kenasti ära peidetud.

Turvaline dokkimine

Täpselt sätitud magnetid – optimeeritud jõuga 
– on paigutatud käsitelefoni ülemisse ossa ja 
alusesse, mis tagavad telefoni turvalise 
dokkimise stabiilsesse püstasendisse. Nutikalt 
läbimõeldud süvend pole ainult pilkupüüdev 
disainieristus, vaid aitab ka suunata kasutaja 
kätt käsitelefoni kättevõtmise lihtsustamiseks.

Suurepärane helikvaliteet

HQ-Sound viitab kvaliteetsele akustilisele 
tehnoloogiale, mille tulemuseks on nii terav ja 
loomulik helikvaliteet, mis tekitab peaaegu 
tunde, nagu viibiksite isiklikult kohal. 
Kvaliteetsed komponendid, täpne akustiline 
disain, täiustatud katsetamine ja peenhäälestus 
peegeldavad aastakümnetepikkust kogemust 
tipptasemel helisüsteemide ja kõrvaklappide 
alal.

Kuni 16 tundi kõneaega
Nautige kuni 16-tunnist kõneaega ühe 
laadimiskorra järel

Raske alus stabiilsuse tagamiseks
Aluses on lisaraskus suurema stabiilsuse 
tagamiseks
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Mugavus
• Menüü telefonis: Loendimenüü
• Kõlartelefon – rääkides on käed vabad
• Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
• Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
• Sisetelefon (Intercom) - mitu telefoni
• Kuupäeva/kellaaja kuvamine
• Aku oleku näidik
• Signaalitugevuse näidik
• Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
• Kõnehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, 

Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud 
kõned

• Klahvilukk
• Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
• Automaatne kõne katkestus
• Mitme aluse kasutamise võimalus: 1
• Mitme telefoni kasutamise võimalus: kuni 4
• Tagantvalgustusega klahvilukk: Valge
• Kuni 16 tundi kõneaega
• Kuni 180 tundi ooteaega
• Laadimisaeg: 8 tundi
• Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
• Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
• Tootesari: Õues < 300 m, toas < 50 m

Heli
• Helinad: 10 polüfoonilist helinat
• Kvaliteetne heli

Pilt/ekraan
• Ekraani suurus: 4,1 cm / 1,6"
• Ekraani tüüp: Üherealine punktmaatriks + 

üherealine numbriline + püsikoonid
• Tagantvalgustus: jah
• Tagantvalgustuse värv: Valge

Mälumaht
• Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
• Tagasihelistamise võimalus: 10 kirjet
• Kõnelogi kirjed: 20 kirjet
• Telefoniraamatu salvestamine alusel

Võimsus
• Aku maht: 550 mAh
• Aku tüüp: 2 x AAA NiMH laetavad
• 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
• Eco+

Pakendi mõõtmed
• Pakendi tüüp: Papp
• Toodete arv komplektis: 1
• Paigutus riiulil: Virnas
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 22,5 x 12 x 10 cm
• Kogukaal: 0,6162 kg
• Kaal pakendita: 0,4388 kg
• Pakendi kaal: 0,1774 kg
• EAN: 48 95185 60109 0
•
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* *See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist. 
Palun uurige lisa kohalikult võrguoperaatorilt.

http://www.philips.com

