
 

Philips
Адаптер за Интернет 
телефон

VOIP0801B
Изумително качество на звука

Philips VOIP080 е телефон с кабелна връзка към компютъра през USB и интеграция 
със Skype. Той е с технология ClearVoice и осигурява качество на разговорите като 
на живо, съчетано с удобството на класическия телефон.

Skype с удобство
• Работете със Skype от телефона си
• Безплатни разговори с цял свят със Skype

Изключително удобство
• Приложени чанта за пътуване и поставка
• Уникален кабел за навиване
 



 Работете със Skype от телефона си
Можете да управлявате функциите на Skype 
направо от слушалката: влизайте в прозореца на 
Skype, превъртайте през списъка с контакти и/или 
работете с гласовата поща.

Безплатни разговори с цял свят със 
Skype
Използвайте VOIP телефона за разговори през 
Skype, независимо къде се намирате. Със Skype 
можете да провеждате безплатно разговори с 
други потребители на Skype по целия свят. Skype 
и SkypeOut са търговски марки на Skype Limited.

Уникален кабел за навиване
Слушалката е с дизайн, позволяващ подредено 
навиване на кабела около нея.
VOIP0801B/10

Акценти
• Процесор: Компютър с процесор Pentium 400 •
Удобство
• Бутони на слушалката: Линия, Клавиатура за 
набиране, Skype, Изключване на звука

• Потребителски интерфейс: Светодион за 
повикване на Skype

• Други удобства: Подреждане на кабелите

Звук
• Регулиране на силата на звука на слушалката: 
Слушалка с 8 нива

• Брой мелодии: 10

Съвместимост със софтуерни 
телефони
• Набиране направо от списъка с контакти

Съвместимост с VoIP клиенти
• Функционалност на компютър: Използвате 
всички функции на компютъра, за да 
провеждате телефонните си разговори

• Напълно интегриран със Skype

Съвместимост с USB
• USB стандарт: Стандарт: USB 1.1
• Скорост: Пълен 12 Mbps

Изисквания към системата

MHz или по-добър
• USB: Свободен USB порт
• RAM памет: 128 MB RAM
• Капацитет на твърдия диск: 30 MB или повече
• Операционна система: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Връзка с Интернет: 33,6 kbps или по-бърз (за 
предпочитане: широколентов)

• CD-ROM или DVD-ROM устройство

Мощност
• Електрозахранване: Електрозахранване през 

USB

Технически спецификации
• Диапазон на относителна влажност: Работа и 
съхранение: до 95% при 40°C

• Диапазон на измерване на температура: Работа: 
от 0 до 50°C; Съхранение: от 25°C до +70°C

• EMC стандарти: EN 55022 и EN 5502
• Стандарти на безопасност: EN 60950, UL60950
• В съответствие с: FCC part 15, ICES-003

Съдържание на опаковката
• Слушалка
• Ръководство за бързо инсталиране
• CDROM
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