
 

 

Philips
Adapter voor 
internettelefonie

VOIP1511B
Skype-telefoon voor onderweg

De VOIP151 is een Skype-gecertificeerde vaste telefoon waarmee de gebruiker 
wereldwijd gratis of tegen een laag tarief kan bellen via Skype. Deze telefoon, met zijn 
handige reistasje en prima kabelbeheer, is de ideale reisgenoot.

Eenvoudig te installeren en te gebruiken
• Installatie met 2 klikken
• Zie uw contactpersonen op het scherm

Ongelooflijk gebruiksgemak
• Reisetui bijgevoegd
• Unieke oprolbare kabel

Profiteer onderweg van Skype
• Wereldwijd gratis bellen



 Wereldwijd gratis bellen
Gebruik uw VoIP-telefoon om overal via Skype te 
bellen. Met Skype kunt u gratis bellen naar andere 
Skype-gebruikers, waar zij zich ook bevinden. Skype 
en SkypeOut zijn handelsmerken van Skype Limited.

Installatie met 2 klikken
Dankzij een speciale installatiewizard kunt u uw 
product uiterst eenvoudig en met slechts 2 klikken 
zonder problemen installeren.

Zie uw contactpersonen op het scherm
Met een korte druk op een speciale handsettoets 
kunt u uw contactpersonen en hun Skype-status op 
uw scherm weergeven. Op het LCD-scherm kunt u 
zien wie u belt of welke cijfers u intoetst.

Unieke oprolbare kabel
De handset is zo ontworpen dat u de kabel er netjes 
omheen kunt rollen.
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Kenmerken
• Reisetui
•

Beeld/scherm
• Schermtype: Alfanumeriek LCD
• Tekstregels: 1 regel met 12 alfanumerieke tekens

Geluid
• Volumeregeling handset: Volumeregeling voor 

spraak en ringtones
• Aantal melodieën: 6

Comfort
• Gespreksbeheer: Oproepgeschiedenis, Gesprek in 

wacht, Wisselgesprek*, Naam beller, Telefonische 
vergadering, Bericht in de wacht, Mute-functie 
microfoon

• Gebruiksgemak: Handsfree via de computer, 
Sneltoetsen

• Toetsen handset: Toetsenpaneel, Toets voor 
directe toegang tot voicemail, Mute, Van de haak, 
Op de haak, Skype, Omhoog/omlaag

• Andere handige opties: Kabelbeheer
• Gebruikersinterface: Skype op LED

Compatibel met VoIP-clients
• Volledig geïntegreerd met Skype
• Skype-gecertificeerd

Compatibel met USB
• Specificaties USB: Specificaties USB 1.1, 

Specificaties USB 2.0

Compatibel met softphone
• Rechtstr. oproep uit Contactpersonen
• Status Contactpersonen weergeven

Systeemvereisten
• Besturingssysteem PC: Windows Vista, XP of 2000 

met CPU van minimaal 800 MHz
• RAM-geheugen: 256 MB
• Ruimte op harde schijf: 50 MB of meer
• Internetverbinding: 33,6 kbps of sneller (bij 

voorkeur breedband)
• CD-ROM- of DVD-ROM-station
• USB: Vrije USB-poort

Vermogen
• Stroomvoorziening: Werkt via de USB-aansluiting

Inhoud verpakking
• Handset
• CD-ROM
• Snelstartgids
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