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Visi skambučiai – fiksuotojo ir mobiliojo ryšio – iš vieno telef.
Sujunkite du mobiliuosius telefonus
Mėgaukitės lengvu ir patogiu būdu valdyti visus fiksuotojo ir mobiliojo ryšio skambučius 
vienu išmaniuoju įrenginiu per „MobileLink“. Atsisiųskite visus adresatus iš mobiliojo 
telefono ar kompiuterio ir kalbėkitės, net jei jūsų mobilusis telefonas kraunamas.

Išbandykite aukščiausios kokybės garsą
• „MySound“: asmeniniai garso profiliai
• Aukštos kokybės garsas: aukštos kokybės akustinė inžinerija nuostabiam garsui

„MobileLink“ – itin lengva ir patogu
• Visi skambučiai – fiksuotojo ir mobiliojo ryšio – iš vieno telefono
• Lengvai atsisiųskite adresatus iš mobiliojo telefono ar kompiuterio telefonų knygos
• Aiškūs mobiliojo ryšio skambučiai net silpno ryšio zonose
• Įrašykite iki 1200 adresatų ir 2200 numerių

Mėgaukitės naudingų funkcijų gausa
• Iki 45 min. pranešimų įrašymo laiko jūsų autoatsakiklyje
• Tylusis režimas su skambintojų filtravimo pasirinktimi
• Blokuokite skambučius ir užkirskite kelią nepageidaujamiems išeinantiems skambučiams
• 6,1 cm (2,4") didelio kontrasto TFT spalvinis ekranas
• Kraukite mobilųjį telefoną kalbėdami



 „MySound“

Kiekvienas žmogus garsą suvokia skirtingai ir turi 
mėgstamų garsų. Kad garsas būtų pats geriausias, 
sukurta „MySound“ sistema, kuri suteikia galimybę 
pasirinkti vieną iš trijų skirtingų garso profilių: aiškaus 
garso profilio („Clear“) – balsas ryškus ir aiškus; 
švelnaus garso profilio („Soft“) – balsas artimas ir 
švelnus; šilto garso profilio („Warm“) – balsas 
malonus ir šiltas.
SE8881B/53

Ypatybės
Išleidimo data 2015-02-22

Versija: 6.0.6

12 NC: 8670 000 81696
EAN: 08 71258 16199 16

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Garsas
• Garso profilis: „MySound“
• Triukšmo mažinimas
• Garso reguliatorius ragelyje
• Melodijos ragelyje: 10 polifoninių HQ + 5 

standartinės
• Telefono garsiakalbis

Vaizdas / ekranas
• Ekrano dydis: 2,4 col.
• Ekrano tipas: TFT spalvotas
• Foninis apšvietimas: taip
• Fono spalva: Balta

Autoatsakiklis
• Supaprastinto diegimo autoatsakiklis
• Įrašymo laiko trukmė: Iki 60 minučių
• Pranešimų skaitiklis aparate
• Autoatsakiklio reguliavimas: aparatas ir ragelis
• Garsiakalbis aparate

„Bluetooth®“ belaidė technologija
• Galima prijungti iki 2 mobiliųjų telefonų
• Prieiga prie mobiliojo telefono kontaktų
• Išsaugo mobiliojo telefono kontaktus

Patogumas
• Mobiliojo telefono įkroviklis: „Micro USB“
• Kambario stebėjimas
• Dienos / laiko rodymo ekranas
• Žadintuvas
• Iki 22 valandų pokalbių laiko
• Iki 300 valandų budėjimo laiko
• Įvykio lemputė ragelyje
• Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
• Baterijos įkrovimo rodymas
• Įkrovimo laikas: 8 val.
• Signalo stiprumo indikacija
• Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, 

Skambintojo ID*, Mikrofono nutildymas, Praleisti 
skambučiai, Priimti skambučiai

• Šviečianti klaviatūra
• Mygtukų tono įjungimas / išjungimas

• Autoregistracija
• Papildomi aparatai: 1
• Papildomi rageliai: iki 4

Atminties talpa
• Telefonų knyga: 200 vardų ir numerių + 500 

kiekvieno mobiliojo telefono įrašų
• Telefonų knyga: 50 įrašų
• Sąrašo perrinkimas: 20
• VIP skambintojų atpažinimas

Maitinimas
• Baterijos talpa: 750 mAh
• Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
• Elektros energija: AC 100-240V~50 / 60 Hz
• Energijos sąnaudos: < 0,7 W

Sauga
• Siuntimo šifravimas: taip

Tinklo funkcijos
• Suderinamas: GAP

SAR vertė
• „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

„Eco Design“
• Eko režimas: automatinis ir rankinis

Matmenys
• Aparato matmenys: TBD (A x G x P)
• Ragelio matmenys: TBD (A x G x P)

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

24,8 x 14,2 x 9 cm
• EAN: 87 12581 61991 6
• Bendras svoris: 0,827 kg
• Grynasis svoris: 0,666 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Pakuotės svoris: 0,161 kg
•

Specifikacijos
„ThinkLink“
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