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etere, langere, diepere
B
gesprekken
De CD1-serie is de ideale telefoon om personen mee te bellen die belangrijk voor u 

zijn. Het heldere gespreksgeluid, goede bereik en de batterij met lange levensduur 

geven het begrip 'contact houden' een nieuwe lading.

Duidelijke gesprekken buitenshuis
• Geen storing van andere draadloze apparaten
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten
• Maximaal 300 m bereik voor een goede ontvangst
Philips
Draadloze telefoon
CD1302S
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Beeld/Display
• Achtergrondverlichting: nee
• Displaykleuren: Zwart-wit
• Tekstregels: 1
• Resolutie van het hoofddisplay: n.v.t. pixel
• Technologie voor het hoofddisplay: CSTN
• Hoofddisplaytype: Alfanumeriek

Geluid
• Ringtones handset: Instrumentaal, Polyfoon
• Volumeregeling: Volume omhoog/omlaag

Convenience
• Alarmfuncties: Wekker
• Toetsen op het basisstation: Paging-toets
• Indicatie 'batterij wordt opgeladen'
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek, 

Nummerherkenning, Telefonische vergadering, 
Expliciete gespreksoverdracht, Mute functie 
microfoon

• Gebruiksgemak: Handsfree modus, Blokkering 
van toetsenpaneel, Bediening via menu's

• Meerdere basisstations mogelijk: 1
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 

6 handsets
• Indicatie signaalsterkte

Afmetingen
• Afmetingen basisstation: 118 x 115 x 58 mm
• Afmetingen handset: 154 x 50 x 29 mm

Voeding
• Capaciteit van de batterij: 550 mAh
• Batterijtype: AAA
• Batterijtype: NiMH
• Willekeurige batterij: Oplaadbaar
• Netstroom: AC 220-240 V - 50 Hz
• Aantal batterijen: 2
• Stand-by tijd: Maximaal 150 uur
• Spreektijd: Maximaal 12 uur

Netwerkfuncties
• Antenne: Geïntegreerd in basisstation, 

Geïntegreerd in handset
• Compatibel: GAP
• Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon

Vereisten voor de operator
• Naam- en nummerherkenning
• Nummerherkenning bij wisselgesprek

Geheugencapaciteit
• Gegevens in gesprekken-log: 20
• Telefoonboek met namen en nummers: 30 

namen en nummers
•
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uidsprekertelefoon - handsfree praten
e handsfree modus maakt gebruik van een 

ngebouwde luidspreker om de stem van de beller te 
ersterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en 
uisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit 
s vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen 
ilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen 
ilt maken.

esprekken zonder storing
eniet van gesprekken zonder storing

aximaal 300 m bereik
 kunt de ontvanger in en om het huis gebruiken met 
en bereik van maximaal 50 meter binnenshuis en 
aximaal 300 meter buitenshuis (in ideale situatie met 
eldere lucht).
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