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Comodidade
• Teclas do microtelefone: Linha, Teclado numérico 

de marcação, Skype, Sem som
• Interface do utilizador: LED de chamada Skype
• Outras conveniências: Gestão de cabos

Som
• Controlo do Volume do Auscultador: Peça para a 

orelha de 8 níveis
• Número de melodias: 10

Compatibilidade com Softphone
• Chamada directa da lista de contactos

Compatibilidade com Cliente VoIP
• Funcionalidade para PC: Utilize todas as funções 

do computador para estabelecer chamadas 
telefónicas

• Totalmente Integrado com Skype

Compatibilidade com USB
• Especificação USB: Especificação USB 1.1
• Velocidade: 12 Mbps completos

Requisitos do Sistema
• Processador: Computador Pentium com UCP de 

400 MHz ou superior

• USB: Porta USB livre
• memória RAM: RAM de 128 MB
• Espaço do disco rígido: 30 MB ou mais
• Sistema Operativo: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Ligação à Internet: 33,6 kbps ou superior (banda 

larga recomendada)
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Potência
• Alimentação eléctrica: Alimentação por USB

Especificações Técnicas
• Limites de humidade relativa: Funcionamento e 

armazenamento: até 95% a 40 °C
• Limites de medição da temperatura: 

Funcionamento: 0 a 50 °C - Armazenamento: 25 
°C a +70 °C

• Normas EMC: EN 55022 e EN 5502
• Normas de segurança: EN 60950, UL60950
• Conformidade com: FCC artigo 15, ICES-003

Conteúdo da embalagem
• Microtelefone
• Guia de Iniciação Rápido
• CD-ROM
•
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