
 

 

Philips
Адаптер за Интернет 
телефон

VOIP1511B
Телефон за пътуване за Skype

VOIP151 е сертифициран от Skype телефон с кабел, който позволява на потребителите да 

провеждат безплатни или евтини международни разговори през Skype. Този телефон е 

проектиран да е идеалният спътник при пътуване с удобния си калъф за носене и красиво 

подреждане на кабелите.

Лесен за инсталиране и използване
• Инсталация с 2 щраквания
• Вижте вашите контакти на екрана

Изключително удобство
• Приложена е чанта за носене
• Уникален кабел за навиване

Радвайте се на Skype, когато пътувате
• Безплатни международни разговори



 Безплатни международни разговори
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.

Инсталация с 2 щраквания
Радвайте се на лесна инсталация на вашия 
продукт. Благодарение на съветника за конкретна 
инсталация, последната е максимално проста и 
изисква само 2 щраквания с мишката от крайния 
потребител, за да е успешна.

Вижте вашите контакти на екрана
С помощта на кратко натискане на специален 
бутон на слушалката е възможно да видите 
вашите контакти и тяхното Skype състояние на 
екрана си. Благодарение на течнокристалния 
дисплей можете да видите името на повикващия 
или натиснатата цифра.

Уникален кабел за навиване
Слушалката е с дизайн, позволяващ подредено 
навиване на кабела около нея.
VOIP1511B/10

Акценти
• Сертифициран от Skype • Калъф за пътуване
•

Картина/дисплей
• Тип на екрана на дисплея: Буквено-цифров LCD
• Редове текст: 1 ред с 12 буквено-числови знаци

Звук
• Регулиране на силата на звука на слушалката: 
Сила на звука нагоре/надолу за глас и мелодии 
на звънеца

• Брой мелодии: 6

Комфорт
• Управление на разговорите: Хронология на 
разговорите, Задържане на разговор, Изчакване 
на повикванията*, Име на викащия, 
Конферентен разговор, Чакащо съобщение, 
Заглушаване на микрофона

• Лесна употреба: У-во за свободни ръце чрез 
компютъра, Бутони за бързи команди

• Бутони на слушалката: Клавиатура за набиране, 
Директен бутон за гласова поща, Заглуши, 
Затваряне на слушалката, Вдигане на 
слушалката, Skype, Нагоре / Надолу

• Други удобства: Подреждане на кабелите
• Потребителски интерфейс: Светодиод за Skype

Съвместимост с VoIP клиенти
• Напълно интегриран със Skype

Съвместимост с USB
• USB стандарт: Стандарт: USB 1.1, USB 2.0 
спецификация

Съвместимост със софтуерни 
телефони
• Набиране направо от списъка с контакти
• Показване на състоянието в списъка с контакти

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows Vista, XP 
или 2000 с най-малко 800 Mhz CPU

• RAM памет: 256 MB
• Място на твърдия диск: 50 MB или повече
• Връзка с Интернет: 33,6 kbps или по-бърза (за 
предпочитане: широколентова)

• CD-ROM или DVD-ROM устройство
• USB: Свободен USB порт

Захранване
• Електрозахранване: Електрозахранване през 

USB

Съдържание на опаковката
• Слушалка
• CDROM
• Ръководство за бърз старт
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