
 

 

Philips
Adaptér pro internetový 
telefon

VOIP1511B
Cestovní telefon pro 

aplikaci Skype
Model VOIP151 je telefon s kabelem certifkovaný pro použití s aplikací Skype. Umožňuje uživatelům 

uskutečňovat telefonní hovory po celém světě zdarma nebo za nízký poplatek prostřednictvím aplikace 

Skype. Tento telefon je navržen tak, aby se stal dokonalým společníkem na cestách, vybaveným 

úhledným uspořádáním kabelů a ukrytým v praktickém cestovním pouzdru.

Snadná instalace a použití
• Instalace dvěma klepnutími
• Zobraze si své kontakty na obrazovce

Báječná výhoda
• Včetně cestovního pouzdra
• Jedinečný svinovací kabel

Užijte si aplikaci Skype na cestách
• Bezplatné hovory po celém světě



 Bezplatné hovory po celém světě
Používejte telefon VOIP k telefonování 
prostřednictvím systému Skype, ať jste kdekoliv. Se 
systémem Skype si můžete užít bezplatné hovory po 
celém světě s jakýmkoli jiným uživatelem systému 
Skype. Skype, SkypeOut jsou ochranné známky 
společnosti Skype Limited.

Instalace dvěma klepnutími
Vychutnejte si snadnou instalaci našeho výrobku. 
Díky speciálnímu průvodci instalací je instalace 
mimořádně snadná: koncový uživatel potřebuje 
k úspěšnému provedení pouze dvě klepnutí.

Zobraze si své kontakty na obrazovce
Krátkým stisknutím speciálního tlačítka na přístroji je 
možné zobrazit kontakty a jejich stav v aplikaci Skype 
na obrazovce. Díky displeji LCD můžete zobrazit 
jméno volajícího anebo vytočenou číslici.

Jedinečný svinovací kabel
Přístroj byl navržen tak, aby okolo něj bylo možné 
úhledně ovinout kabel.
VOIP1511B/10

Přednosti
• cestovní pouzdro: Ano
•

Obraz/displej
• Typ obrazovky: LCD alfanumerický
• Řádky textu: 1 řádek 12 alfanumerických znaků

Zvuk
• Ovládání hlasitosti přístroje: Zvýšení a snížení 

hlasitosti u hlasu a vyzváněcích melodií
• Počet melodií: 6

Pohodlí
• Správa hovorů: Historie hovorů, Přidržení hovoru, 
Čekající hovor*, Jméno volajícího, Konferenční 
hovor, Čekající zprávy, Ztlumení mikrofonu

• Snadné použití: Handsfree prostřednictvím 
počítače, Klávesové zkratky

• Klávesy přístroje: Klávesnice pro vytáčení, Tlačítko 
pro přímou hlasovou poštu, Ztlumení, Zavěšení, 
Zvednutí, Služba Skype, Zvýšení / Snížení

• Další výhody: Systém pro uspořádání kabeláže
• Uživatelské rozhraní: Indikace zapnutí systému 

Skype kontrolkou LED

Kompatibilita s telefonem VoIP Client
• Plně integrováno se systémem Skype: Ano
• Certifkováno pro použití s aplikací Skype: Ano

Kompatibilita USB
• Specifikace - USB: Specifikace - USB 1.1, Specifikace 

- USB 2.0

Kompatibilita s telefonem Softphone
• Přímé volání z telefonního seznamu: Ano
• Zobrazení stavu telefonního seznamu: Ano

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows Vista, XP nebo 

2000, minimální frekvence procesoru 800 Mhz
• paměť RAM: 256 MB
• Místo na pevném disku: 50 MB nebo více
• Připojení k internetu: 33,6 kb/s nebo rychlejší 

(preferováno širokopásmové)
• Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano
• USB: Volný port rozhraní USB

Spotřeba
• Napájení: Napájení přes USB

Obsah balení
• Přístroj: Ano
• CDROM: Ano
• Stručný návod: Ano
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