
elpottaa elämääsi
H
SE4-sarjan S

matkapuheli

tehokkaan k

Ole lin
• SIM-
• Pidä

Todel
• Näy
• Kaiu
• Taus
IM-kortin kopiointitoiminnon avulla voit yhdistää kotipuhelimen 

meesi. Tekstiviestit ja soittajan tunnistus tekevät kotipuhelimesta yhtä 

uin matkapuhelimesi.

jassa puhelimesi kanssa
kortin kopiointitoiminto
 yhteyttä tekstiviesteillä

la kätevä
ttöön tulee joko soittajan nimi tai numero
tinpuhelin - langattomat puhelut
tavalaistu näyttö ja näppäimistö
 

Philips
Langaton puhelin

SE4301S



 

Kuva/näyttö
• Taustavalo
• Taustaväri: Kellanruskea
• Näyttövärit: Mustavalkoinen
• Tekstirivit: 2
• Päänäytön tarkkuus: n/a pikseli
• Päänäyttötekniikka: CSTN
• Päänäytön tyyppi: Dot-Matrix

Käytön mukavuus
• Herätykset: Herätyskello
• Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
• Tukiasemassa muistikortin lukija: SIM-kortin lukija
• Latausilmaisin
• Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus, Soittajan 

tunnistus, Mikrofonin mykistys
• Helppokäyttöinen: Handsfree-tila, 

Näppäimistölukko, Valikkojen hallinta
• Toiminto: Lapsenvahtitoiminto, Baby Call -

toiminto
• Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
• Usean luurin mahdollisuus: Enintään 5 luuria
• Signaalivoimakkuuden ilmaisin
• Omat VIP-soittoäänet: Kyllä, 3 ryhmää
• Taustavalaistu näppäimistö: Kyllä (keltainen)

Verkko-ominaisuudet
• Antenni: Integroitu tukiasemaan, Integroitu luuriin
• Yhteensopiva: GAP
• Valintatyyppi: Äänivalinta, pulssi
• Viestijärjestelmä: Tekstiviesti (SMS)

operaattorin vaatimukset
• Soittajan tunnistus
• Soittajan tunnistus odottavasta puhelusta

Ääni
• Luurin soittoäänet: Instrumentaaliset, Moniääniset
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Muistikapasiteetti
• Tallennustilaa tekstiviesteille: 25
• Soittajaluettelo: 50
• Puhelinmuistio: 250 nimeä ja numeroa
• Tekstiviestilaatikoiden lukumäärä: 10

Virta
• Akun kapasiteetti: 650 mAh
• Pariston malli: AAA
• Pariston malli: NiMH
• Akkutyyppi: Ladattava
• Verkkovirta: 220 - 240 V AC, 50 Hz
• Paristojen määrä: 2
• Valmiusaika: Enintään 150 tuntia
• Puheaika: Enintään 12 tuntia

Mitat
• Tukiaseman mitat: 117 x 84 x 66 mm
• Luurin mitat: 140 x 46 x 25 mm
•
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