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IP080 é um telefone com conexão USB com fio para PC e totalmente 

 Skype. Possui ClearVoice, que oferece qualidade de conversa ao vivo com 

 de um telefone convencional.
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Praticidade
• Teclas do telefone: Linha, Teclado de discagem, 

Skype, Mudo
• Interface do usuário: LED de chamada Skype
• Outras facilidades: Organização de cabos

Som
• Controle de volume do telefone: Fone de ouvido 

com 8 níveis
• Número de melodias: 10

Compatibilidade com Softphone
• Chamada direta da lista de contatos

Compatibilidade com cliente VoIP
• Funcionalidades de PC: Usar todas as funções do 

PC para fazer chamadas telefônicas
• Totalmente integrado com Skype

Compatibilidade com USB
• Especificação de USB: Especificação de USB 1.1
• Velocidade: Total de 12 Mbps

Requisitos de sistema
• USB: Porta USB livre
• Processador: PC Pentium com CPU de 400 MHz 

ou superior
• Memória RAM: 128 MB de RAM
• Espaço em disco rígido: 30 MB ou mais
• Sistema operacional: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM
• Conexão com a Internet: 33,6 kbps ou mais 

rápido (recomenda-se banda larga)

Alimentação
• Fonte de alimentação: Alimentado por USB

Especificações técnicas
• Faixa de umidade relativa: Operação e 

armazenamento: até 95% a 40°C
• Faixa de temperatura: Operação: 0 a 50°C - 

Armazenamento: 25°C a + 70°C
• Padrões EMC: EN 55022 e EN 5502
• Padrões de segurança: EN 60950, UL60950
• Compatível com: FCC parte 15, ICES-003

Conteúdo da embalagem
• Fone
• Guia de início rápido
• CDROM
•

Adaptador de telefone da Internet
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