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evæg dig frit, mens du taler
åndfri telefon med krystalklar lyd
nne lette og bærbare håndfri Philips-telefon er den perfekte makker til enhver DECT-
efon, når du vil foretage opkald, mens dine hænder er optaget af andre ting. Nyd opkald 
d høj, krystalklar lyd og enkelheden ved den intuitive berøringsskærm.

Foretag længere opkald, mens du laver andre ting
• Mikrofon og højttaler justeret til krystalklare håndfri opkald
• Håndfri højttalerbrug eller private samtaler via hovedtelefoner
• Bær den i en klemme eller en rem, eller placer den ved siden af dig

Universel kompatibilitet
• Kompatibel med stort set alle trådløse DECT-telefoner

Telefon med alle funktioner og berøringsskærmskontrol
• Hurtig og let berøringsskærmskontrol
• Se, hvem der ringer, med Vis nummer
• Telefonbogen rummer 20 numre, og opkaldsloggen holder styr på 30 opkald
• Op til 10 timers taletid, så du kan føre længere samtaler
• Op til 160 timers standby-tid betyder færre opladninger

Miljøbevidst design
• 60 % reduktion af stråling, når ECO-tilstand er aktiveret



 Krystalklar håndfri lyd

Den håndfri Philips-telefon leverer høj, 
krystalklar lyd via dens højtydende højttaler 
med forseglet akustisk kammer. Den er 
justeret til håndfri brug og giver en langt 
klarere og højere lyd end andre mobiltelefoner 
eller DECT-telefoner, du måske er vant til.

Kompatibel med DECT-telefoner

Den håndfri Philips DECT-telefon er 
kompatibel med GAP (Generic Access Profile). 
Det betyder, at du kan modtage opkald og 
foretage opkald ved blot at registrere 
telefonen i dens basestation.

Intuitiv, berøringsfølsom skærm

Det er sjovere at tale i telefon end at læse lange 
brugervejledninger. Derfor leveres den håndfri 
Philips-telefon med en modstandsdygtig, 
berøringsfølsom skærm, du kan bruge til at 
foretage og modtage opkald samt administrere 
dine indstillinger på en nem måde.

Klemme, rem eller bordstander

Brug i klemme, rem eller som fritstående: I 
modsætning til håndfri brug af traditionelle 
DECT-telefoner er den håndfri Philips-telefon 
tilstrækkelig let og kompakt til at være din faste 
følgesvend. Du kan bære den i en klemme, i en 
rem eller anbringe den ved siden af dig som en 
højttaler, så du kan tale i meget længere tid 
eller har hænder og ører fri til andre ting.

Brug af hovedtelefoner eller højttaler

Du kan bruge hovedtelefoner til den håndfri 
Philips-telefon for ikke at blive overhørt af 
andre og samtidig drage fordel af ægte håndfri 
kommunikation. Når du vil føre en privat 
samtale, skal du blot skifte fra højttalerbrug ved 
at sætte dine hovedtelefoner i 3,5 mm 
standardstikket og fortsætte med at nyde den 
bekvemme håndfri brug.

10 timers taletid

Maksimal taletid: Med op til 10 timers taletid 
behøver du aldrig mere afbryde dine samtaler 

før tid, og den stærkt forbedrede batterilevetid 
betyder, at du ikke behøver at lade telefonen 
op så ofte.

Se, hvem der ringer - Vis nummer

Se, hvem der ringer, med Vis nummer

Gem 20 numre, registrer 30 opkald

Telefonbogen rummer 20 numre, og 
opkaldsloggen holder styr på 30 opkald

ECO-tilstand

60 % reduktion af stråling, når ECO-tilstand er 
aktiveret
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Lyd
• Højttaler
• Lydstyrkekontrol på håndsæt
• HQ-lyd
• Håndsæt ringetoner: Polyfonisk
• Ringetoner på håndsæt: 5 polyfoniske ringetoner

Billede/display
• Berøringsfølsom skærm: Touch screen
• Skærmstørrelse: 4,6 cm/1,8"
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Skærmtype: FSTN
• Hovedskærmopløsning: 64 x 102 pixel

Komfort
• Opkaldsstyring: Vis nummer, Mikrofon-afbryder, 

Mistede opkald, Modtagne opkald, Opkaldstid
• Tastaturlås
• Signalstyrke-indikation
• Tastetone til/fra
• Indikator for batteriniveau
• Alarmer: Vækkeur
• Hovedtelefonstik
• Sortiment: Indendørs: op til 50 m Udendørs: op til 

300 m
• Visning af dato/klokkeslæt
• Personlig tilpasning: Lydløs tilstand
• Netlednings længde: 1,8 m
• Sprog for visning på skærm: Dansk

Netværksfunktioner
• Kompatibel: GAP

Hukommelseskapacitet
• Adgange i opkaldslog: 30
• Telefonbog: 20

Tilbehør
• Oplader: Energibesparende oplader med omskifter 

(UK 3 ben)
• Lynhåndbog
• Rem: Justerbar

Strøm
• Standby-tid: op til 160 t.
• Taletid: op til 10 t
• Batteritype: Li-Po, 9 gram
• Lysnet: 100-240 V ~ 50-60 Hz

Miljøvenligt design
• Miljøvenlig tilstand

Mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

114 x 105 x 102,5 mm
• Vægt inkl. emballage: 0,205 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

11,4 x 10,5 x 10,25 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 

4,5 x 4,1 x 4,0 tommer
• Bruttovægt: 0,205 kg
• Bruttovægt: 0,452 lb
• Nettovægt: 0,265 lb
• Nettovægt: 0,12 kg
• Taravægt: 0,187 lb
• Taravægt: 0,085 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• EAN: 87 12581 63256 4
•
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