
 

 

Philips
Adaptador de telefone 
para Internet

VOIP1511B
Telefone de Viagem para Skype

O VOIP151 é um telefone com fios e certificação Skype que permite ao utilizador fazer chamadas 
gratuitas ou de baixo custo para todo o mundo através do Skype. Este telefone foi concebido para 
ser o companheiro de viagem perfeito com uma útil bolsa de viagem e boa arrumação dos cabos.

Fácil de instalar e utilizar
• Instalação em 2 cliques
• Veja os seus contactos no ecrã

Grande comodidade
• Mala de viagem incluída
• Exclusivo cabo de enrolar

Desfrute do Skype enquanto viaja
• Chamadas gratuitas para todo o mundo



 Chamadas gratuitas para todo o mundo
Utilize o seu telefone VoIP para efectuar chamadas 
Skype onde quer que se encontre. Com o sistema 
Skype, pode desfrutar de chamadas gratuitas para 
outros utilizadores do Skype em todo o mundo. 
Skype e SkypeOut são marcas registadas da Skype 
Limited.

Instalação em 2 cliques
Desfrute de uma fácil instalação do produto. Graças 
a um assistente de instalação específico, a instalação 
é extremamente simples e requer apenas 2 cliques 
do utilizador final para ser efectuada com êxito.

Veja os seus contactos no ecrã
Graças a uma curta pressão numa tecla específica do 
telefone, é possível ver os seus contactos e o seu 
estado no Skype no ecrã. Graças ao LCD, pode ver 
o nome do emissor da chamada ou o dígito premido.

Exclusivo cabo de enrolar
O telefone foi concebido para que possa enrolar o 
cabo à sua volta.
VOIP1511B/10

Destaques
• Certificação Skype
Imagem/visualização
• Tipo de ecrã de visualização: LCD alfanumérico
• Linhas de texto: 1 linha de 12 caracteres 

alfanuméricos

Som
• Controlo do Volume do Auscultador: Controlo de 

aumento/diminuição do volume para voz e 
melodias de toque

• Número de melodias: 6

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Registo de chamadas, 

Chamada em Retenção, Chamada em espera*, 
Nome do emissor da chamada, Chamada em 
Conferência, Mensagem em espera, Microfone sem 
som

• Fácil de utilizar: Mãos-livres através do 
computador, Teclas

• Teclas do microtelefone: Teclado numérico de 
marcação, Tecla directa para Voicemail, Sem som, 
Fora do gancho, No gancho, Skype, Aumentar / 
Diminuir

• Outras funcionalidades: Arrumação de cabos
• Interface do utilizador: Skype em LED

Compatibilidade com Cliente VoIP
• Totalmente Integrado com Skype

Compatibilidade com USB
• Especificação USB: Especificação USB 1.1, 

Especificação USB 2.0

Compatibilidade com Softphone
• Chamada directa da lista de contactos
• Ver estado da lista de contactos

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows Vista, XP ou 

2000 com CPU de 800 Mhz no mínimo
• memória RAM: 256 MB
• Espaço do disco rígido: 50 MB ou mais
• Ligação à Internet: 33,6 kbps ou superior (banda 

larga recomendada)
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM
• USB: Porta USB livre

Potência
• Fonte de alimentação: Alimentação por USB

Conteúdo da embalagem
• Microtelefone
• CD-ROM
• Guia de Iniciação Rápido
• Estojo de viagem
•
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