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Alle samtaler, både via mobil og fastlinje, med én telefon
Koble til opptil to mobiltelefoner
Gled deg over hvor enkelt og praktisk det er å håndtere alle telefonsamtaler, både via 
mobil og fastlinje, på én smartenhet gjennom MobileLink. Last ned alle kontaktene dine 
fra mobiltelefonen eller PCen, og begynn å snakke selv mens mobiltelefonen lader.

Opplev overlegen lydkvalitet
• HQ-Sound: lydteknikk av høy kvalitet for førsteklasses lyd
• MySound: personlige lydprofiler

MobileLink gjør det både enkelt og praktisk
• Alle samtaler – mobil og fastlinje – på én telefon
• Last enkelt ned kontakter fra telefonboken på mobilen eller PCen
• Klare mobilsamtaler selv i områder med svakt mottak
• Lagre opptil 1200 kontakter med 3200 numre

Gled deg over en lang rekke nyttige funksjoner
• Lad opp mobiltelefonen mens du snakker
• 6,1 cm / 2,4" TFT-fargeskjerm med høy kontrast
• Opptil 45 minutter med beskjeder på telefonsvareren
• Stillemodus med alternativ for anropsfiltrering
• Forhindre uønskede utgående anrop med sperring av anrop



 MySound

Lydoppfatning er subjektivt, og alle har sine 
individuelle lyttepreferanser. Derfor gir MySound 
deg tre forskjellige profiler etter lydvalget ditt for å 
gi deg den ultimate lytteopplevelsen: Clear – som 
gjør stemmene skarpe og klare, Soft – som gir en 
vennligere og mykere stemme, Warm – som gjør 
lyden av stemmene imøtekommende og varm.
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Lyd
• Lydprofil: MySound
• Støyreduksjon
• Volumkontroll på håndsett
• Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske HQ og 

5 standard
• Høyttalerfunksjon

Bilde/skjerm
• Skjermstørrelse: 2,4"
• Skjermtype: TFT-fargeskjerm
• Bakbelysning: Ja
• Bakbelysningsfarge: Hvit

Telefonsvarer
• Plug & Play-telefonsvarer
• Innspillingstid kapasitet: Opptil 60 minutter
• Meldingsteller på base
• Telefonsvarerkontroll: base og håndsett
• Høyttaler på base

Trådløs Bluetooth®-teknologi
• Kan kobles til opptil to mobiltelefoner
• Tilgang til mobiltelefonliste
• Sikkerhetskopi av mobiltelefonliste

Anvendelighet
• Lader for mobiltelefon: Mikro-USB
• Overvåking av rom
• Dato-/klokkeslettvisning
• Vekkerklokke
• Opptil 22 timers taletid
• Opptil 300 timers standby-tid
• Lyssignal på håndsettet
• Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
• Batteriladeindikasjon
• Ladetid: 8 timer
• Signalstyrkeindikasjon
• Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, 

Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte 
samtaler

• Opplyst tastatur

• Tastetone av/på
• Autoregistrering
• Flerbasemulighet: 1
• Mulighet for flere håndsett: Opptil 4

Minnekapasitet
• Telefonliste: 200 navn og numre og 

500 oppføringer per mobiltelefon
• Telefonliste: 50 oppføringer
• Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 20
• VIP-identifisering av innringer

Drift
• Batterikapasitet: 750 mAh
• Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
• Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Effektforbruk: < 0,7 W

Sikkerhet
• Overføringskryptering : Ja

Nettverksfunksjoner
• Kompatibel: GAP

SAR-verdi
• Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Miljøvennlig design
• EcoMode: automatisk og manuell

Mål
• Mål på base: TBD (H x D x B)
• Mål, håndsett: TBD (H x D x B)

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 24,8 x 14,2 x 9 cm
• EAN: 87 12581 61988 6
• Bruttovekt: 0,81 kg
• Nettovekt: 0,6 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 0,21 kg
•
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