
alitate uimitoare a sunetulu
C
Philips VOIP

ClearVoice ș

Skype
• Con
• Ape

Como
• Gea
• Cab
i
080 este un telefon cu conexiune USB și integrat cu Skype. Este dotat cu 

i oferă calitatea unei conversaţii faţă în faţă și confortul unui telefon clasic.

 și confort
trol Skype de la telefon
luri Skype gratuite oriunde

ditate sporită
ntă de transport și suport de birou incluse
lu unic cu rulare
 

Philips
Adaptor Internet pentru 
telefon

VOIP0801B



 

Comoditate
• Taste receptor: Linie, Tastatură de apelare, Skype, 

Mut
• Interfaţă pt. utilizator: Led pentru apel Skype
• Alte avantaje: Optimizare utilizare cablu

Sunet
• Control al volumului pentru receptor: Cască cu 8 

niveluri de reglare
• Număr de melodii: 10

Compatibilitate Softphone
• Apelare direct din lista de contacte

Compatibilitate pentru client VoIP
• Funcţionalitate PC: Utilizaţi toate funcţiile PC-ului 

pentru a efectua apelurile
• Complet integrat cu Skype

Compatibilitate USB
• Specificaţii USB: Specificaţii USB 1.1
• Viteză: 12Mbps

Cerinţe sistem
• Procesor: PC cu procesor Pentium de 400 MHz 

sau superior

• USB: Port USB gratuit
• memorie RAM: 128 MB RAM
• Spaţiu pe hard disk: 30 MB sau mai mult
• Sistem de operare: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Conexiune la Internet: 33,6 kbps sau mai rapid 

(recomandabil bandă largă)
• Unitate CD-ROM sau DVD-ROM

Alimentare
• Alimentare: Conectivitate USB

Specificaţii tehnice
• Interval de umiditate relativă: Funcţionare și 

depozitare: Până la 95% la 40°C
• Interval de măsurare a temperaturii: Operare: De 

la 0 la 50°C - Capacitate de stocare: De la 25°C la 
+70°C

• Standarde EMC: EN 55022 sau EN 5502
• Standarde de siguranţă: EN 60950, UL60950
• Conform: FCC Partea 15, ICES-003

Conţinut pachet
• Receptor
• Ghid de utilizare rapidă
• CD-ROM
•
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