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OIP080 is een telefoon die is uitgerust met een bekabelde USB-aansluiting 

puter en Skype. Met ClearVoice, voor een kwaliteit waardoor het lijkt alsof 

 staat met uw gesprekspartner en het gemak van een gewone telefoon.
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Gemak
• Toetsen handset: Lijn, Toetsenpaneel, Skype, 

Mute
• Gebruikersinterface: Skype op LED
• Andere handige opties: Kabelbeheer

Geluid
• Volumeregeling handset: Oortelefoon met 8 

niveaus
• Aantal melodieën: 10

Compatibel met softphone
• Rechtstr. oproep uit Contactpersonen

Compatibel met VoIP-clients
• PC-functionaliteit: Gebruik alle functies van de PC 

voor uw telefoongesprekken
• Volledig geïntegreerd met Skype

Compatibel met USB
• Specificaties USB: Specificaties USB 1.1
• Snelheid: Volledige 12 Mbps

Systeemvereisten
• Processor: Pentium-PC met CPU van 400 MHz of 

hoger

• USB: Vrije USB-poort
• RAM-geheugen: 128 MB RAM
• Ruimte op harde schijf: 30 MB of meer
• Besturingssysteem: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Internetverbinding: 33,6 kbps of sneller (bij 

voorkeur breedband)
• CD-ROM- of DVD-ROM-station

Vermogen
• Stroomvoorziening: Werkt via de USB-aansluiting

Technische specificaties
• Relatieve vochtigheid: In bedrijf en opslag: 

maximaal 95% bij 40 °C
• Bereik van de temperatuurmeting: In bedrijf: 0 tot 

50 °C - opslag: -25 °C tot 70 °C
• EMC-normen: EN 55022 en EN 5502
• Veiligheidsnormen: EN 60950, UL60950
• Voldoet aan: FCC deel 15, ICES-003

Inhoud van de verpakking
• Handset
• Snelstartgids
• CD-ROM
•

Adapter voor internettelefonie
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