
extové zprávy
T
Buďte ve spo

zprávy.  SE3

zobrazení ID

Doko
• Disp
• Kom
• Hlas
jení více způsoby.  S řadou SE3 můžete pohodlně volat i zasílat textové 

 je plně vybavený telefon zahrnující důležité funkce, jako je hlasitý telefon a 

 volajícího.

nalé pohodlí
lej uvádí jméno a číslo volajícího
unikujte textovými zprávami
itý telefon - volné ruce při hovoru
 

Philips
Bezdrátový telefon

SE3301S



 

Obraz/displej
• Podsvětlení: ne
• Barvy: Černá a bílá
• Řádky textu: 1
• Rozlišení hlavního displeje: není k dispozici pixel
• Technologie hlavního displeje: CSTN
• Typ hlavního displeje: Alfanumerický

Zvuk
• Zvonění přístroje: Instrumentální, Polyfonní
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/

dolů

Pohodlí
• Budíky: Budík
• Podsvětlená klávesnice: Žádné
• Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
• Indikace nabíjení baterií: Ano
• Správa hovorů: Čekající hovor, Identifikace 

volajícího, Ztlumení mikrofonu
• Snadné použití: Režim handsfree, Zámek 

klávesnice, Ovládání prostřednictvím nabídek
• Možnost použití více zákl. stanic: 1
• Možnost použití více přístrojů: Až 5 přístrojů
• Indikace úrovně signálu: ano

Rozměry
• Rozměry základny: 116 x 90 x 70 mm
• Rozměry přístroje: 147 x 47 x 26 mm

Napájení
• Kapacita baterie: 550 mAh
• Typ baterie: AAA
• Typ baterie: NiMH
• Typ baterií: Dobíjecí
• Napájení ze sítě: AC 220-240 V – 50 Hz
• Počet baterií: 2
• Doba v pohotovostním režimu: až 150 hodin
• Doba hovoru: až 12 hodin

Funkce sítě
• Anténa: Integrovaná v základně, Integrovaná v 

přístroji
• Kompatibilní: GAP
• Vytáčení: Tónové, Pulsní
• Zprávy: SMS

požadavky na operátora
• Jméno a identifikace volajícího: Ano
• Identifikace volajícího při čekajícím hovoru: Ano

Kapacita paměti
• Položky záznamu hovorů: 20
• Telefonní seznam: 30 jmen a čísel
• Počet schránek SMS: 1
• Kapacita paměti pro SMS: 10
•
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