
 

 

Philips
Luceo juhtmeta 
disaintelefon

1,8" ekraan / valge taustvalgustus

Kõlartelefon

M6601BWR
See on teie otsus

(piiratud koguses)
Igati ikooniline Philips Luceo juhtmeta telefon ühendab kaasaegse disaini sensuaalsed 
jooned laadimisalusesse integreeritud teise ekraaniga. Täpne kujustus ja funktsionaalsus 
teevad Luceost igas kodus oodatud meistriteose.

Peen disain ja tippkvaliteetne teostus
• Teine ekraan laadimisalusel näitab helistaja ID-d ja kellaaega
• Laadimisaluse suunavad külgseinad tagavad kindla dokkimise
• Laadige käsitelefoni ükskõik kumba pidi
• Kalibreeritud klahvistik täpseks numbrivalikuks
• Nutikas kaablihaldussüsteem säilitab visuaalse atraktiivsuse iga nurga alt
• Sensuaalsete kurvidega käsitelefon on tõeliselt tasakaalustatud ja mugav

Ülim helistamiselamus
• Suure kontrastsusega 4,6 cm (1,8") mustvalge graafiline ekraan
• Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline tehnoloogia, mis tagab suurepärase heli
• Kõlartelefon võimaldab vabakäekõnelusi
• Kolme väljaga sissekanded võimaldavad määrata ühele kontaktile 3 numbrit
• Privaatsussätted: kõnede blokeerimine, vaikne režiim, kõnepiirang

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



 4,6 cm (1,8") graafiline ekraan

Suure kontrastsusega mustvalge pööratud 
värvidega LCD-ekraan tagab lihtsa loetavuse ja 
harmoniseerub täiuslikult Philips Luceo saleda 
disainikeelega.

Kalibreeritud klahvistik

Kalibreeritud ja hoolikalt kujundatud klahvistik 
tagab täpse valimise, kuna tunnete selgelt iga 
klahvivajutust, olgu numbri valimisel või 
telefoniraamatusse kontakti lisamisel. 
Materjalid ja klahvistruktuurid on läbinud 
laialdased kasutuskatsed, et leida ideaalne 
tasakaal vajutusjõu ja klahvide reageerimise 
vahel.

Mugav käsitelefon
Sensuaalsete kurvidega käsitelefon on tõeliselt 
tasakaalustatud ja mugav

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.

Muretu laadimine

Töökindluse ja mugavuse huvides saab 
käsitelefoni dokkimisjaamas laadida mõlemat 
pidi.

Kvaliteetne heli

Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline 
tehnoloogia suurepäraseks heliedastuseks. 
Selge hääle edastamiseks oma DECT-
telefonides tugineme aastakümnetepikkusele 
kogemusele ja läbimurdelistele uuendustele Hi-
Fi audiotoodete ja tipptasemel kõrvaklappide 
väljaarendamisel. Helikvaliteedi parandamisel 

on meie akustika insenerid ja arhitektid 
mõelnud kõigele: kvaliteetsed komponendid, 
digitaalne signaalitöötlus, täpne akustiline 
disain, täiustatud katsetused ja peenhäälestus. 
Selle tulemusena on heli terav, selge ja elutruu. 
Nii hea ja loomulik heli tekitab peaaegu tunde, 
nagu viibiksite isiklikult kohal.

Erinevad privaatsussätted

Must nimekiri takistab kindlatelt numbritelt või 
kindla algusega numbritelt kõnede 
vastuvõtmist, vältides soovimatuid kõnesid. 
Saate blokeerida 4 numbrikomplekti. Iga 
numbrikomplekt võib koosneda 1 kuni 24 
numbrikohast. Kui helistaja number vastab 
täpselt mõnele neist 4 numbrist või algab sellise 
kombinatsiooniga, siis telefon ei helise. Vaikse 
režiimiga saate helina kindlaks kellaajaks välja 
lülitada, et nautida rahu ja vaikust. Tänu 
kõnepiirangule saate vältida kulukaid üllatusi, 
blokeerides kõned teatud kombinatsiooniga 
algavatele numbritele.

Teine ekraan laadimisalusel

Philips Luceo kontrastne mustvalge ekraan 
sobitub sujuvalt ja stiilselt telefonialusega. 
Sissetuleva kõne korral kuvatakse ekraanile 
helistaja ID, ooterežiimis näidatakse kellaaega. 
Soovi korral saate telefonialuse alati välja 
lülitada, et ükski valguskiir teid ei segaks.
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Tarvikud
• Vahetatavad käsitelefoni katted: 2

Heli
• Heliprofiil: MySound
• Helitugevuse nupp telefonil
• Helinad: 10 polüfoonilist helinat
• Kvaliteetne heli

Pilt/ekraan
• Tagantvalgustus: jah
• Tagantvalgustuse värv: Valge
• Käsitelefoni ekraani suurus: 4,6 cm / 1,8"
• Käsitelefoni ekraani tüüp: Pööratud punktmaatriks
• Laadimisaluse ekraani suurus: 7,0 cm / 2,77"
• Laadimisaluse ekraani tüüp: Pööratud 

punktmaatriks

Mugavus
• Menüü telefonis: Loendimenüü
• Kõlartelefon – rääkides on käed vabad
• Isiklikud valikud: Vaikne režiim
• Kõnepiirang: Piirake telefonis teatud väljuvad 

kõned
• Kõnede blokeerimine / must nimekiri*: 

Telefonihelina keelamine kindlate telefoninumbrite 
korral

• Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
• Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
• Kuupäeva/kellaaja kuvamine
• Äratuskell
• Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
• Kõnehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, 

Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud 
kõned, Valitud kõned

• Klahvilukk
• Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
• Automaatne kõne katkestus
• Mitme telefoni kasutamise võimalus: kuni 4
• Nuppude arv: 20
• Tagantvalgustusega klahvilukk: Valge
• Klahvivalgustus
• Valitavate numbrite suurendamine
• Nupud alusel: Kutsumisnupp

• Kuni 16 tundi kõneaega
• Kuni 250 tundi ooteaega
• Laadimisaeg: 8 tundi
• Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
• Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
• Tootesari: Õues < 300 m, toas < 50 m
• Sündmuste teavitused: Vastamata kõnede jaoks

Mälumaht
• Telefoniraamat: 100 nime ja numbrit
• Tagasihelistamise võimalus: 20 viimast numbrit
• Kõnelogi kirjed: 50 kirjet
• Telefoniraamatu salvestamine alusel
• Mitme kirjega kontaktid: Kuni 3 numbrit

Võimsus
• Aku maht: 550 mAh
• Aku tüüp: AAA NiMH laetav
• Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
• Energiatarve: < 0,60 W (ekraan vaikimisi väljas), < 

1,05 W (ekraan vaikimisi sees)

Turvalisus
• Kõne krüptimine: jah

Võrgufunktsioonid
• Ühilduvus: GAP

SAR väärtus
• Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain
• EcoMode: Automaatne ja käsitsi
• Eco+

Pakendi mõõtmed
• EAN: 48 95185 61286 7
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Kogukaal: 0,6755 kg
• Kaal pakendita: 0,4735 kg
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi tüüp: Papp
• Pakendi kaal: 0,202 kg
• Paigutus riiulil: Virnas
•
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* *See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist. 
Palun uurige lisa kohalikult võrguoperaatorilt.
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