
 

Philips
Безжичен телефон

SE3501B
HD звук

за естествена чистота на звука
Естественото качество на гласа при HD звука прави телефонните разговори реалистични. 
Забележителният телефон с високоговорител довежда моделите SE3 в центъра на 
семейния живот. Разговорите могат наистина да бъдат споделени между всички.

Чисто удобство
• Ярък осветен дисплей
• Телефонен указател за 100 имена
• Разговорна система - със свободни ръце
 



 Разговорна система - със свободни 
ръце
Режимът на разговор със свободни ръце използва 
вграден високоговорител за усилване на гласа на 
събеседника, което ви позволява да говорите и 
чувате разговора, без да държите телефона до 
ухото си. Това е особено полезно, ако желаете и 
други да следят разговора или да си водите 
бележки по време на разговор.
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Картина/дисплей
• Фоново осветление
• Цвят на фоновото осветление: Кехлибар
• Цветове на дисплея: Черно и бяло
• Редове текст: 1
• Технология на основния дисплей: STN
• Тип на основния дисплей: Буквено-цифров

Звук
• Звънци на слушалката: Инструментален, 
Полифонични

• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Удобство
• Аларми: Будилник
• Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
• Индикатор за зареждане на батерията
• Управление на разговорите: Изчакване на 
повикванията, Идентификатор на повикващия, 
Конферентен разговор, Изрично прехвърляне 
на повиквания, Заглушаване на микрофона

• Лесна употреба: Устройство за свободни ръце с 
пълен дуплекс, Заключване на клавиатурата, 
Управление на менюто

• Възможност за много бази: 1
• Възможност за много слушалки: До 5 слушалки
• Индикатор за силата на сигнала
• Клавиатура със задно осветление: Не
• Разговорна система - със свободни ръце

Мрежови характеристики
• Антена: Вградена в основата, Вградена в 
слушалката

• Съвместим: GAP
• Набиране: Тонално, Импулсно

изисквания на оператора
• Име и идентификация на повикващия
• ИД на повикващия при чакащо повикване

Капацитет на паметта
• Записи в регистъра на повикванията: 20
• Телефонен указател: 100 имена и номера
• Обем на списъка за повторно набиране: 10

Размери
• Базови размери: 116,5 x 114 x 77,5 мм
• Размери на слушалката: 161 x 46 x 27,6 мм

Мощност
• Капацитет на батериите: 600 mAh
• Тип батерия: AAA NiMH
• Тип батерия: С акумулаторна батерия
• Мрежово захранване: AC 220-240V - 50Hz
• Брой на батериите: 2 за една слушалка
• Време на готовност: До 150 часа
• Време за разговор: до 12 часа
•

Спецификации
Безжичен телефон
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