
IM-zjednodušte si život
S
Vytvorte si z vášho domáceho telefónu rozšírenie vášho mobilného telefónu s 
vlastnosťou kopírovania SIM karty, ktorú ponúka séria SE4. Text, osvetlenie a displej 

volajúceho robia tento telefón rovnako komplexným ako je váš mobilný telefón.

Buďte v rovnakom štýle ako váš mobil
• Schopnosť kopírovania SIM karty
• Ostaňte v kontakte cez text. SMS správy

Absolútne pohodlie
• Obrazovka zobrazuje meno a číslo volajúceho
• Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk
• Podsvietený displej a klávesnica
Philips
Bezdrôtový telefón
SE4301S
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Obraz/Displej
• Podsvietenie: áno
• Farba podsvietenia: Jantárová
• Farby displeja: Čiernobiela
• Riadky textu: 2
• Rozlíšenie hlavného displeja: na pixel
• Technológia hlavného displeja: CSTN
• Typ hlavného displeja: Dot-Matrix

Pohodlie
• Budíky: Hodiny s budíkom
• Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
• Zákl. stanica čítačky pam. karty: Čítacie 

zariadenie SIM karty
• Indikácia nabíjania batérie: áno
• Správa hovorov: Čakajúci hovor, Identifikácia 

volajúceho, Stlmenie mikrofónu
• Jednoduché používanie: Režim voľných rúk, 

Uzamknutie klávesnice, Ovládanie cez menu
• Funkcia: Funkcia opatrovania detí, Baby Call
• Schopnosť použiť viacero základní: 1
• Viaceré slúchadlá: až 5 slúchadiel
• Indikátor sily signálu: áno
• Skupina VIP s vlastnými melódiami: Áno, 3 

skupiny
• Podsvietená klávesnica: Áno (Jantár)

Vlastnosti siete
• Anténa: Integrovaná na základni, Integrovaná na 

mikrotelefóne
• Kompatibilný: GAP
• Voľba: Tón, Pulzná
• Zasielanie správ: SMS (Služba krátkych správ)

Prevádzkové požiadavky
• Meno a identifikácia volajúceho: áno
• Identifikácia volajúceho na linke: áno

Zvuk
• Tóny zvonenia mikrotelefónu: Inštrumentálne, 

Polyfonické
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Kapacita pamäte
• Kapacita pre uloženie SMS: 25
• Záznamy hovorov: 50
• Telefónny zoznam s menami a číslami: 250 mien 

a čísel
• Počet SMS schránok: 10

Napájanie
• Kapacita batérií: 650 mAh
• Typ batérie: AAA
• Typ batérie: NiMH
• Druh batérie: Nabíjateľná
• Napájanie zo siete: AC 220-240 V - 50 Hz
• Počet batérií: 2
• Pohotovostný čas: Až 150 hodín
• Čas hovoru: Až 12 hodín

Rozmery
• Rozmery základne: 117 x 84 x 66 mm
• Rozmery slúchadla: 140 x 46 x 25 mm
•

S
S
c
t

O
S
t
l
ľ

Z
N
a
v
n

H
R
h
v
a
u
d

P
P
p

chopnosť kopírovania SIM karty
o schopnosťou kopírovania SIM karty môžete preniesť 
elý váš mobilný telefónny zoznam do vášho domáceho 
elefónu za pár sekúnd.

staňte v kontakte cez text. SMS správy
MS je jednoduchý spôsob na výmenu informácii cez 
elefónnu linku. Najskôr napíšete svoj text v režime off-
ine a keď budete pripravení, tak ju zašlete toľkým 
uďom, koľkým chcete.

obr. mena a čísla volajúceho
a displeji telefónu sa zobrazí meno volajúcej osoby 
lebo názov spoločnosti. Môžu sa zobraziť mená 
olajúcich po prvýkrát ako aj tých, ktorých ste si už 
aprogramovali do telefónu.

las. odposluch - hovorte bez použ. rúk
ežim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor 
lasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, čím 
ám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, 
by ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi 
žitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať s 
ruhými alebo si počas hovoru robiť poznámky.

odsvietený displej a klávesnica
odsvietený displej a klávesnica zaisťuje jednoduché 
ozeranie a prevádzku pri slabom osvetlení
SE4301S/53
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