
 

 

Philips
Internetes telefonadapter

VOIP1511B
Skype utazótelefon

A VOIP151 Skype tanúsítvánnyal rendelkező vezetékes telefon, amellyel ingyenes és 
alacsony díjú hívások kezdeményezhetők a világ minden tájára, Skype-on keresztül. A 
hordtáskával rendelkező, a kábeleket praktikusan tároló telefon tökéletes útitárs.

Könnyen telepíthető és használható
• 2 kattintásos telepítés
• Névjegyek megtekintése a képernyőn

Nagy megbízhatóság
• Hordtáskával együtt
• Különleges, felcsavarható kábel

Élvezze a Skype használatát útközben
• Ingyenes hívások világszerte



 Ingyenes hívások világszerte
A VOIP telefon használatával a Skype-on keresztül 
bárhonnan telefonálhat. A Skype használatával 
ingyenesen hívhatja az egész világon a Skype 
felhasználóit. A Skype és a SkypeOut a Skype Limited 
védjegyei.

2 kattintásos telepítés
A termék rendkívül könnyen telepíthető. A telepítési 
varázslónak köszönhetően a telepítés hihetetlenül 
egyszerű: mindössze 2 kattintást igényel.

Névjegyek megtekintése a képernyőn
Az e célra szolgáló gomb rövid megnyomása, és 
névjegyei (Skype állapotukkal együtt) megjelennek a 
képernyőn. Az LCD-n az Önt hívó személy nevét 
vagy a beírt számot láthatja.

Különleges, felcsavarható kábel
A kézibeszélő kialakítása lehetővé teszi a kábel 
praktikus feltekercselését a kézibeszélő köré.
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Fénypontok
• Skype tanúsított •
Kép/Kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: Alfanumerikus LCD 

kijelző
• Szövegsorok: 12 alfanumerikus karakter egy 

vonalban

Hangzás
• Kézibeszélő hangerőszabályozója: Beszédhang és 

csengőhangok hangerejének szabályzása
• Csengőhangok száma: 6

Kényelem
• Híváskezelés: Híváselőzmények, Hívás tartásba 

helyezése, Hívásvárakoztatás*, A hívó fél neve, 
Konferenciahívás, Várakozó üzenet, 
Mikrofonnémítás

• Egyszerű használat: Kihangosítás számítógépen 
keresztül, Gyorsgombok

• Kézibeszélő gombjai: Tárcsázó billentyűzet, 
Közvetlen hangposta gomb, Némítás, Letéve, 
Felvéve, Skype, Fel / le

• Egyéb kényelmi jellemzők: Kábelelvezetés
• kezelői felület: Skype-hívás LED

VoIP kliens-kompatibilitás
• Skype-pal teljes mértékben integrált

USB kompatibilitás
• USB adatok: USB 1.1 specifikáció, USB 2.0 

specifikáció

Softphone kompatibilitás
• Közvetlen hívás a névjegylistáról
• Névjegylista állapotának kijelzése

Rendszerkövetelmények
• PC OS: Windows Vista, XP vagy 2000 legalább 800 

MHz-es CPU-val
• RAM memória: 256 MB
• Hely a merevlemezen: legalább 50 MB
• Internetcsatlakozás: legalább 33,6 kb/s (lehetőleg 

szélessávú internetelérés)
• CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó
• USB-vel: Szabad USB port

Energiaellátás
• Tápellátás: Tápellátás USB-n keresztül

Csomag tartalma
• Kézibeszélő
• CD-ROM
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Hordtáska
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