
 

 

Philips
Internettelefonadapter

VOIP1511B
Rejsetelefon til Skype

VOIP151 er en Skype-certificeret telefon med ledning, som giver brugeren mulighed for at 
foretage opkald til hele verden til lave priser eller gratis via Skype. Denne telefon er designet 
til at være den perfekte rejseledsager med det praktiske rejseetui og den fine kabelstyring.

Let at installere og anvende
• Installation via 2 klik
• Se dine kontakter på skærmen

Fantastisk komfort
• Bæretaske medfølger
• Unikt ledningsoprul

Nyd Skype, når du rejser
• Gratis opkald til hele verden



 Gratis opkald til hele verden
Brug din VoIP-telefon til opkald via Skype, uanset 
hvor du befinder dig. Med Skype kan du foretage 
gratis opkald over hele verden til andre Skype-
brugere. Skype og SkypeOut er varemærker 
tilhørende Skype Limited.

Installation via 2 klik
Nyd en nem installation af dit produkt. Takket været 
en specifik installationsguide er installationen utroligt 
enkel, og det kræver kun 2 klik fra slutbrugeren at 
gennemføre den.

Se dine kontakter på skærmen
Ved et kort tryk på en dedikeret tast på håndsættet 
kan du se dine kontakter og deres Skype-status på 
sin skærm. Takket være LCD kan du se navnet på 
den, der ringer, eller de indtastede cifre.

Unikt ledningsoprul
Håndsættet er designet, så kablet kan rulles pænt op 
omkring det.
VOIP1511B/10

Vigtigste nyheder
• Rejseetui
•

Billede/display
• Skærmtype: LCD-alfanumerisk
• Tekstlinjer: 1 linje med 12 alfanumeriske tegn

Lyd
• Lydstyrke på håndsæt: Lydstyrke op/ned til 

stemme og ringetoner
• Antal melodier: 6

Komfort
• Opkaldsstyring: Opkaldshistorik, Opkald i 

venteposition, Banke på*, Navn på, den der ringer, 
Konferenceopkald, Meddelelse venter, Mikrofon-
afbryder

• Brugervenlig: Håndfri via computeren, 
Genvejstaster

• Håndsæt taster: Opkaldstastatur, Direkte tast til 
telefonsvarer, Afbrudt lyd, Linje ledig, Linje 
optaget, Skype, Op/ned

• Andet udstyr: Kabelføring
• Brugerflade: Skype tændt-indikator

VoIP klient kompatibilitet
• Fuldt integreret med Skype
• Skype-certificeret

USB-kompatibilitet
• USB specifikation: USB 1.1-specifikation, USB 2.0-

specifikation

Softphone-kompatibilitet
• Direkte opkald fra kontaktliste
• Vis status over kontaktliste

Systemkrav
• PC OS: Windows Vista, XP eller 2000 med mindst 

800 Mhz CPU
• RAM-hukommelse: 256 MB
• Harddisk-plads: 50 MB eller mere
• Internettilslutning: 33,6 kbps eller hurtigere 

(bredbånd anbefales)
• CD-ROM- eller DVD-ROM-drev
• USB: Ledig USB-port

Strøm
• Strømforsyning: USB-forsynet

Pakkens indhold
• Håndsæt
• CD-ROM
• Lynhåndbog
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