
 

 

Philips
Brezžični telefon

4,6 cm/1,8-palčni barvni zaslon 

TFT

Telefon z zvočnikom

D6301B
Izrazita prefinjenost

Brezžični telefon Philips D630 odlikujeta izjemna zasnova in visoka zmogljivost. Ima tudi 
velik popolnoma barvni zaslon, zasebne nastavitve, otroško varuško in še veliko več. Zvok 
visoke kakovosti zagotavlja osupljivo reprodukcijo zvoka za vedno jasne pogovore.

Privoščite si resnično priročnost
• Visokokontrastni 4,6 cm (1,8-palčni) barvni zaslon TFT
• Seznam blokiranih, anonimen klic, tihi način in zapora klicev
• Otroška varuška vas opozori, ko vas otrok potrebuje
• Dodelite melodijo zvonjenja določenemu stiku
• Vnosi v treh poljih za dodelitev 3 številk stiku
• Do 18 ur pogovorov po enem polnjenju
• ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče*

Izjemen zvok
• HQ-Sound: visokokakovostna zvočna tehnologija za vrhunski zvok
• Profili MySound za različne osebne nastavitve zvoka
• Prostostoječa slušalka z zvočnikom za enostavno prostoročno klicanje

Okolju prijazen izdelek
• Nizka stopnja sevanja (načina ECO in ECO+) ter poraba energije



 4,6 cm (1,8-palčni) barvni zaslon TFT
Visokokontrastni 4,6 cm (1,8-palčni) barvni 
zaslon TFT

Funkcija otroške varuške
Opozori vas, da vas otrok potrebuje. Slušalko 
DECT postavite v otroško sobo, da boste na 
osnovno enoto ali drug telefon DECT (npr. na 
drugo stacionarno številko) ali drug mobilni 
telefon (ko vas ni doma) prejemali opozorila, 
ko otrok zajoka.

ID klicatelja*

Včasih je dobro vedeti, kdo vas kliče, preden se 
oglasite. ID klicatelja vam vedno pove, kdo je 
na drugi strani linije.

Okolju prijazen model z načinom ECO+

Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in 
prijazni do okolja. V načinu ECO se sevanje 
zmanjša za do 60 %, med polnjenjem telefona 
pa do 95 %. V načinu ECO+ sevanja sploh ni.

Dodatne nastavitve zasebnosti

Seznam blokiranih preprečuje klice iz 
določenih telefonskih številk ali začetnih 
številk, zato ne prejemate neželenih klicev. 
Blokirate lahko 4 skupine številk. Anonimen 
klic preprečuje dohodne klice iz skritih številk, 
ki jih včasih uporabljajo za telefonsko prodajo. 
Telefon v tem primeru ne zvoni. S tihim 
načinom lahko onemogočite zvonjenje v 
določenem času, da uživate v miru in tišini. Z 
zaporo klicev lahko preprečite presenečenja 
pri telefonskih računih tako, da blokirate klice 
na določene številke in številke, ki se začnejo z 
določenimi števkami (na primer vroče linije).

Telefon z zvočnikom

Vgrajen zvočnik v prostoročnem načinu ojača 
glas klicatelja in vam omogoča, da med klicem 
govorite in poslušate, ne da bi telefon držali pri 
ušesu. To je še posebej priročno, če želite, da 
pri klicu sodelujejo drugi ali pa želite med 
klicem opravljati še druga opravila.

HQ-Sound

Philipsovi brezžični telefoni z zvokom visoke 
kakovosti: pri razvoju telefonov DECT z 
izredno jasnim glasom smo uporabili več 
desetletij izkušenj in revolucionarnih inovacij 
pri razvoju glasbenih naprav in vrhunskih 
slušalk. Naši akustični inženirji in arhitekti so 
pri izboljšanju kakovosti zvoka mislili na vse – 
na visokokakovostne komponente, digitalno 
obdelavo signala, natančno zvočno zasnovo, 
napredne preizkuse in natančno naravnavo. 
Rezultat tega je neverjetno čist, jasen in pristen 
zvok. Ta je tako kakovosten in naraven, da je 
izkušnja popolnoma osebna.

Profili MySound

Vsak zaznava zvok po svoje in vsakomur 
ustreza drugačen zvok. MySound vsak pogovor 
ponovno naredi oseben, saj vam omogoča, da 
izberete zvočni profil, ki najbolje ustreza vašim 
osebnim nastavitvam zvoka: Jasno – za jasnejši 
in čistejši glas; Mehko – za prijetne in mehke 
tone; Toplo – za prijaznejši in toplejši glas.
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Priročnost
• Struktura menija slušalke: Meni z ikonami
• Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
• Osebna prilagoditev: Tihi način
• Zapora klicev: Omejite lahko opravljanje določenih 

odhodnih klicev s telefonom.
• Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
• Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 
črticami

• Interkom – več slušalk
• Nadzor sobe
• Prikaz datuma/časa
• Budilka
• Opozorilna lučka na slušalki
• Programirljive bližnjične tipke: Tipke 1 do 9
• Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, 

Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti 
klici, Klicane številke

• Zaklepanje številčne tipkovnice
• Vklop/izklop tona tipk
• Samodejna registracija
• Samodejna prekinitev klica
• Možnost uporabe več slušalk: Največ 4
• Število tipk: 22
• Tipkovnica z osvetljenim ozadjem: Bela
• Osvetljena tipkovnica
• Večja številčnica za klicanje
• Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
• Čas pogovora do 18 ur
• Čas pripravljenosti do 250 ur
• Čas polnjenja: 8 ur
• Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
• Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
• Razpon: Na prostem < 300 m; v zaprtem prostoru 

< 50 m
• Blokirani klicatelji/seznam blokiranih*: Preprečite 

zvonjenje telefona ob klicih z določenih številk
• Obvestila o dogodkih: za glasovna sporočila, 

zgrešene klice in izklopljen zvok
• Nedrseči ročaj: Valovito
• Vidni zvonec
• Blokiranje klicev: Anonimen klic, Seznam blokiranih

Zvok
• Zvočni profil: MySound
• Regulator glasnosti na slušalki
• Melodije zvonjenja na slušalki: 10 

visokokakovostnih melodij zvonjenja
• HQ-Sound

Slika/zaslon
• Velikost zaslona: 4,6 cm / 1,8"
• Vrsta zaslona: Barvni TFT 262K
• Osvetlitev ozadja: Da
• Barva osvetlitve ozadja: Bela

Kapaciteta pomnilnika
• Identifikacija klicateljev VIP
• Imenik: 100 imen in številk
• Velikost seznama za ponovno izbiranje: 20 zadnjih 

številk
• Vnosi dnevnika klicev: 50 vnosov
• Imenik v osnovni enoti
• Več vnosov v imenik: do 3 številke

Napajanje
• Zmogljivost baterije: 650 mAh
• Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
• Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 

Hz
• Poraba energije: < 0,7 W

Varnost
• Šifriranje oddajanja: Da

Omrežne funkcije
• Združljivo: GAP

Vrednost SAR
• Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Okolju prijazna zasnova
• Način Eco: samodejno in ročno
• ECO+

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

18,4 x 13,5 x 5,9 cm
• Neto teža: 0,3108 kg
• Bruto teža: 0,3883 kg
• Teža embalaže: 0,0775 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton
• Vrsta postavitve na polico: Ležeče
• EAN: 48 95185 61244 7
•

D6301B/53

Specifikacije
Brezžični telefon
4,6 cm/1,8-palčni barvni zaslon TFT Telefon z zvočnikom

* *Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za 
identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega 
omrežnega operaterja.
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