
 

 

Philips
Handsfree-lisälaite 
langattomille puhelimille

Laajasti yhteensopiva
1,8 tuuman näyttö, valkoinen 
taustavalo
Kaiutinpuhelin

MT3120T
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iiku vapaasti puhelun aikana
andsfree-puhelimessa kristallinkirkas ääni
ilipsin kevyt ja kannettava MT3120T/12-handsfree-puhelin on ihanteellinen kumppani kaikille 
CT-puhelimille. Voit soittaa ja vastata puheluihin, vaikka sinulla olisi kädet täynnä. Puheluiden 
i on kuuluva ja kristallinkirkas, ja yksinkertainen kosketusnäyttö on erittäin helppokäyttöinen.

Puhu pidempään ja tee samalla mitä haluat
• Mikrofoni ja kaiutin kristallinkirkkaisiin handsfree-puheluihin
• Handsfree kaiuttimen kautta tai kuulokkeiden tarjoama yksityisyys
• Kiinnitä nipistimellä, laita kantohihnaan tai pidä pöydällä

Laajasti yhteensopiva
• Yhteensopiva käytännössä kaikkien langattomien DECT-puhelimien kanssa

Täysien ominaisuuksien puhelin, jossa kosketusnäyttöohjaimet
• Nopea ja helppo kosketusnäyttö
• Näet soittajan käyttämällä soittajan tunnistusta
• Puhelinmuistio tallentaa 20 numeroa ja puhelulokiin jää 30 puhelun tiedot
• Puhu pidempään – jopa 10 tuntia puheaikaa
• Vähemmällä lataamisella jopa 160 tuntia valmiustila-aikaa

Suunniteltu ympäristöystävälliseksi
• Säteily vähenee 60 %, kun ECO-tila on käytössä



 Kristallinkirkas ääni handsfree-
puhelimessa

Philipsin handsfree-puhelimen kuuluva ja 
kristallinkirkas ääni toistuu tehokkaan 
kaiuttimen kautta, jossa on eristetty 
kaikukammio. Handsfree-tilassa puhelimen ääni 
on selkeämpi ja kuuluvampi kuin minkään muun 
matkapuhelimen tai DECT-puhelimen.

Yhteensopiva DECT-puhelimien kanssa

Philipsin handsfree-DECT-puhelin on GAP-
yhteensopiva, joten voit vastaanottaa ja soittaa 
puheluita, kun rekisteröit sen puhelimesi 
tukiasemaan.

Intuitiivinen kosketusnäyttö

Soittaminen on hauskempaa kuin pitkien 
käyttöohjeiden lukeminen. Siksi Philipsin 
handsfree-puhelimessa on kestävä ja 
kosketusherkkä näyttö puheluiden soittamista 
ja vastaanottamista sekä asetusten hallintaa 
varten.

Nipistin, kantohihna tai pöytätuki

Nipistin, kantohihna tai pöytätuki. Toisin kuin 
perinteiset handsfree-tilassa toimivat DECT-
puhelimet, Philipsin handsfree-puhelin on 
tarpeeksi kevyt ja pienikokoinen mukana 
kannettavaksi. Voit kiinnittää puhelimen 
nipistimellä, laittaa sen kantohihnaan tai asettaa 
sen kaiuttimen tavoin viereesi - näin voit 
käyttää käsiäsi muuhun ja puhua pidempään.

Valitse kuulokkeet tai kaiutin

Philipsin handsfree-puhelimen kanssa voit 
käyttää kuulokkeita, minkä ansiosta puhelut 
pysyvät yksityisinä samalla kun nautit 
handsfree-viestinnän eduista. Kun haluat pitää 
keskustelun yksityisenä, poista puhelin 
kaiutintilasta kytkemällä kuulokkeet puhelimen 
3,5 mm:n liitäntään ja nauti handsfree-
toiminnon kätevyydestä.

10 tuntia puheaikaa

Paljon puheaikaa: kymmenen tunnin puheajan 
ansiosta sinun ei tarvitse enää lopettaa 

puheluita kesken. Sen lisäksi huomattavasti 
parantuneen akunkeston ansiosta puhelinta ei 
tarvitse ladata niin usein.

Näet soittajan - Soittajan tunnistus

Näet soittajan käyttämällä soittajan tunnistusta

20 numeron tallennus, 30 puhelun 
lokitiedot

Puhelinmuistio tallentaa 20 numeroa ja 
puhelulokiin jää 30 puhelun tiedot

ECO-tila

Säteily vähenee 60 %, kun ECO-tila on käytössä
MT3120T/12
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Ääni
• Kaiutinpuhelin: KYLLÄ
• Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa: KYLLÄ
• HQ-Sound: KYLLÄ
• Soittoäänet luurissa: 5 moniäänistä soittoääntä
• Luurin soittoäänet: Moniääniset

Kuva/näyttö
• Kosketusherkkä näyttö: Kosketusnäyttö
• Näytön koko: 4,6 cm / 1,8"
• Taustaväri: valkoinen
• Näyttötyyppi: FSTN: KYLLÄ
• Päänäytön tarkkuus: 64 x 102 pikseli

Käytön mukavuus
• Puhelujen hallinta: Soittajan tunnistus, Mikrofonin 

mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut 
puhelut, Soittoaikatiedot

• Näppäimistölukko: KYLLÄ
• Signaalivoimakkuuden ilmaisin: KYLLÄ
• Näppäinäänet käytössä/pois: KYLLÄ
• Lataus vähissä -ilmaisin: KYLLÄ
• Herätykset: Herätyskello
• Kuulokeliitin: KYLLÄ
• Valikoima: Sisällä: jopa 50 m, ulkona: jopa 300 m
• Päiväyksen/ajan näyttö: KYLLÄ
• Mukauttaminen: Hiljainen tila
• Virtajohdon pituus: 1,8 m
• Näyttökielet: hollanti, suomi, ranska, saksa, 

portugali, espanja, tanska, suomi, kreikka, italia, 
norja, ruotsi, turkki

Verkko-ominaisuudet
• Yhteensopiva: GAP

Muistikapasiteetti
• Soittajaluettelo: 30
• Puhelinmuistio: 20

Lisätarvikkeet
• Laturi: Energiaa säästävä hakkurilaturi (EU-pistoke, 

2-sauvainen)
• Pikaopas: KYLLÄ
• Kantohihna: säädettävä

Virta
• Valmiusaika: jopa 160 h
• Puheaika: jopa 10 h
• Akkutyyppi: LiPo, 9 grammaa
• Verkkovirta: 100–240 V~ 50–60 Hz

Ympäristöystävällinen suunnittelu
• Eco-tila: KYLLÄ

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

114 x 105 x 102,5 mm
• Paino pakattuna: 0,205 kg

Pakkauksen mitat
• Hyllysijoitustyyppi: Makaava
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

11,4 x 10,5 x 10,25 cm
• EAN: 87 12581 63257 1
• Kokonaispaino: 0,205 kg
• Nettopaino: 0,12 kg
• Taara: 0,085 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
•
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