
 

 

Philips
Εξάρτημα handsfree για 
ασύρματα τηλέφωνα

Γενική συμβατότητα
Οθόνη 1,8" με λευκό οπίσθιο 
φωτισμό
Ανοιχτή συνομιλία
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ετακινηθείτε ελεύθερα καθώς μιλάτε
ηλέφωνο handsfree με πεντακάθαρο ήχο
 ελαφρύ και φορητό τηλέφωνο handsfree MT3120T/12 της Philips είναι ο ιδανικός συνεργάτης 

οιουδήποτε τηλεφώνου DECT, για να κάνετε και να απαντάτε σε κλήσεις όταν τα χέρια σας 

αι απασχολημένα. Απολαύστε συνομιλίες με δυνατό, πεντακάθαρο ήχο και την απλότητα μιας 

ρηστης οθόνης αφής.

Μιλήστε περισσότερο στο τηλέφωνο, κάνοντας οτιδήποτε άλλο θέλετε
• Μικρόφωνο και μεγάφωνο για κλήσεις handsfree με πεντακάθαρο ήχο
• Λειτουργία μεγαφώνου handsfree ή κατ' ιδίαν συνομιλίες με τα ακουστικά
• Φορέστε το με κλιπ ή λουράκι ή τοποθετήστε το δίπλα σας

Γενική συμβατότητα
• Συμβατό με σχεδόν όλα τα ασύρματα τηλέφωνα DECT

Τηλέφωνο πλήρους λειτουργικότητας με χειρισμό από την οθόνη αφής
• Γρήγορος και εύκολος χειρισμός από την οθόνη αφής
• Δείτε ποιος καλεί, με την αναγνώριση κλήσεων
• Το ευρετήριο αποθηκεύει 20 αριθμούς και το αρχείο καταγραφής κλήσεων αποθηκεύει 30 
κλήσεις

• Πιο παρατεταμένες συζητήσεις, με έως και 10 ώρες χρόνο ομιλίας
• Πιο σύντομη φόρτιση, με χρόνο αναμονής έως και 160 ώρες



 Πεντακάθαρος ήχος handsfree

Το τηλέφωνο handsfree της Philips 
προσφέρει δυνατό, πεντακάθαρο ήχο από 
ένα μεγάφωνο υψηλής απόδοσης με 
ηχομονωμένο ακουστικό θάλαμο. 
Ρυθμισμένο για λειτουργία handsfree, 
προσφέρει πολύ πιο ευκρινή και δυνατό ήχο 
από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο ή 
τηλέφωνο DECT που έχετε συνηθίσει να 
χρησιμοποιείτε.

Συμβατό με τηλέφωνα DECT

Το τηλέφωνο DECT handsfree της Philips 
είναι συμβατό με το προφίλ γενικής 
πρόσβασης (GAP - Generic Access Profile), 
που σημαίνει ότι μπορείτε να το 
καταχωρήσετε στη βάση του τηλεφώνου 
σας για εισερχόμενες και εξερχόμενες 
κλήσεις.

Έξυπνη οθόνη αφής

Η πραγματοποίηση κλήσεων είναι πιο 
διασκεδαστική από την ανάγνωση μεγάλων 

εγχειριδίων. Γι' αυτό, το τηλέφωνο handsfree 
της Philips διαθέτει μια ανθεκτική οθόνη 
αφής, για να παίρνετε τηλέφωνο και να 
διαχειρίζεστε εύκολα τις ρυθμίσεις σας.

Κλιπ, λουράκι ή βάση

Λειτουργία με κλιπ, λουράκι ή ανεξάρτητη 
βάση: Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά 
τηλέφωνα DECT σε λειτουργία handsfree, το 
τηλέφωνο handsfree της Philips είναι αρκετά 
ελαφρύ και μικρό ώστε να γίνει ο αχώριστος 
σύντροφός σας. Μπορείτε να το φορέσετε 
με κλιπ ή λουράκι ή να το τοποθετήσετε 
δίπλα σας ως μεγάφωνο - και να κάνετε άλλα 
πράγματα με ελεύθερα τα χέρια και τα αυτιά 
σας, ενώ ταυτόχρονα θα μιλάτε πολύ 
περισσότερο.

Δυνατότητα χρήσης με ακουστικά ή 
ηχεία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακουστικά με 
το τηλέφωνο handsfree της Philips, ώστε να 
εξασφαλίσετε απόλυτα ιδιωτικές συνομιλίες, 
διατηρώντας παράλληλα τα οφέλη μιας 
επικοινωνίας που είναι πραγματικά 
handsfree. Όταν προτιμάτε να διατηρήσετε 
τις συζητήσεις σας ιδιωτικές, 
απενεργοποιήστε τη λειτουργία μεγαφώνου 
τοποθετώντας τα ακουστικά σας στην 
τυπική υποδοχή 3,5 χιλιοστών και συνεχίστε 
να απολαμβάνετε ευκολία handsfree.

10 ώρες χρόνος ομιλίας

Μέγιστος χρόνος ομιλίας: Με έως και 10 
ώρες χρόνο ομιλίας, δεν θα χρειαστεί ποτέ 
ξανά να διακόψετε τα τηλεφωνήματά σας. 
Επιπλέον, η σημαντικά βελτιωμένη διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας σημαίνει ότι δεν θα 
χρειάζεται να επαναφορτίζετε το τηλέφωνό 
σας τόσο συχνά.

Δείτε ποιος καλεί - Αναγνώριση 
κλήσεων

Δείτε ποιος καλεί, με την αναγνώριση 
κλήσεων

Αποθήκευση 20 αριθμών, μνήμη 30 
κλήσεων

Το ευρετήριο αποθηκεύει 20 αριθμούς και το 
αρχείο καταγραφής κλήσεων αποθηκεύει 30 
κλήσεις
MT3120T/12

Χαρακτηριστικά
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Ήχος
• Ανοιχτή συνομιλία
• Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός
• HQ-Sound
• Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 5 
πολυφωνικοί ήχοι κλήσης

• Κουδουνίσματα συσκευής χειρός: Πολυφωνικοί

Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη αφής: Οθόνη αφής
• Μέγεθος οθόνης: 4,6 εκ. / 1,8"
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
• Τύπος οθόνης: FSTN
• Ανάλυση κύριας οθόνης: 64x102 pixel

Άνεση
• Διαχείριση κλήσεων: Αναγνώριση κλήσεων*, 
Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, 
Ληφθείσες κλήσεις, Ώρα κλήσης

• Κλείδωμα πληκτρολογίου
• Ένδειξη ισχύος σήματος
• Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
• Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας
• Αφυπνίσεις: Ξυπνητήρι
• Υποδοχή ακουστικών
• Εμβέλεια: Σε εσωτερικό χώρο: έως 50 μ. Σε 
εξωτερικό χώρο: έως 300 m

• Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
• Προσωπικές ρυθμίσεις: Αθόρυβη λειτουργία
• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ολλανδικά, 
Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, 
Ισπανικά, Δανικά, Φινλανδικά, Ελληνικά, Ιταλικά, 
Νορβηγικά, Σουηδικά, Τουρκικά

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Συμβατό: GAP

Χωρητικότητα μνήμης
• Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 30
• Τηλεφωνικός κατάλογος: 20

Αξεσουάρ
• Βάση σύνδεσης: Φορτιστής μεταγωγής με 
εξοικονόμηση ενέργειας (ΕΕ 2 ακίδων)

• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Λουράκι: Ρυθμιζόμενο

Ρεύμα
• Χρόνος αναμονής: έως 160 ώρες
• Χρόνος ομιλίας: έως 10 ώρες
• Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου-πολυμερούς, 
βάρος 9 γραμμάρια

• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 V~ 50-60 Hz

Οικολογική σχεδίαση
• Λειτουργία Eco

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

114 x 105 x 102.5 χιλιοστά
• Βάρος με την συσκευασία: 0,205 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

11,4 x 10,5 x 10,25 εκ.
• EAN: 87 12581 63257 1
• Μικτό βάρος: 0,205 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,12 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,085 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
•
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