
 

 

Philips
Adaptér internetového 
telefónu

VOIP1511B
Cestovný telefón pre Skype

Model VOIP151 je káblový telefón s certifikáciou Skype, ktorý umožňuje používateľovi uskutočňovať 

bezplatné alebo lacné hovory cez Skype. Tento telefón je navrhnutý tak, aby bol vynikajúcim cestovným 

spoločníkom, a to spolu s jeho šikovným cestovným puzdrom a peknou správou káblov.

Jednoduchá inštalácia a používanie
• Inštalácia dvomi kliknutiami
• Zobrazte svoje kontakty na obrazovke

Vynikajúce praktické funkcie
• Cestovné puzdro pribalené
• Jedinečný navíjací kábel

Vychutnajte si Skype počas cestovania
• Bezplatné hovory do celého sveta



 Bezplatné hovory do celého sveta
Používajte svoj telefón typu VOIP na telefonovanie 
prostredníctvom programu Skype nech ste 
kdekoľvek. Prostredníctvom programu Skype si 
môžete vychutnať bezplatné hovory do celého sveta 
s ktorýmkoľvek používateľom programu Skype. 
Skype a SkypeOut sú ochranné známky spoločnosti 
Skype Limited.

Inštalácia dvomi kliknutiami
Vychutnajte si jednoduchú inštaláciu svojho 
produktu. Vďaka špecifickému sprievodcovi 
inštaláciou je inštalácia extrémne jednoduchá a 
vyžaduje len dve kliknutia od koncového používateľa, 
aby sa úspešne uskutočnila.

Zobrazte svoje kontakty na obrazovke
Vďaka krátkemu stlačeniu určeného tlačidla na 
slúchadle môžete zobraziť kontakty a ich stav v 
programe Skype na svojej obrazovke. Vďaka LCD 
môžete vidieť meno volajúceho alebo vyťukané číslo.

Jedinečný navíjací kábel
Dizajn slúchadla umožňuje okolo neho úhľadne 
namotať kábel
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Hlavné prvky
• Cestovné puzdro: áno
•

Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD alfanumerická
• Riadky textu: 1 riadok s 12 alfanumerickými znakmi

Zvuk
• Ovládač hlasitosti slúchadla: Ovládanie hlasitosti 

nahor/nadol pre hlas a melódie zvonenia
• Počet melódií: 6

Vybavenie a vlastnosti
• Správa hovorov: História hovorov, Podržať hovor, 
Čakajúci hovor*, Meno volajúceho, Konferenčný 
hovor, Čakajúca správa, Stlmenie mikrofónu

• Jednoduché používanie: Bez použitia rúk cez 
počítač, Klávesové skratky

• Klávesy slúchadla: Vytáčacia klávesnica, Tlačidlo 
priamej hlas. pošty, Vypnúť zvuk, Vyvesený, 
Zavesený, Skype, Nahor/nadol

• Ďalšia užitočná funkcia: Správa káblov
• Užívateľské rozhranie: Kontrolka zap. Skype

Kompatibilita s klientom VoIP
• Plná podpora programu Skype: áno
• Certifikované pre Skype: áno

Kompatibilita s USB
• Špecifikácia USB: Špecifikácia USB 1.1, Špecifikácia 

USB 2.0

Kompatibilita s aplikáciou Softphone
• Priame volanie zo zoznamu kontaktov: áno
• Zobrazenie stavu zozn. kontaktov: áno

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows Vista, XP 

alebo 2000 s aspoň 800 Mhz CPU
• Pamäť RAM: 256 MB
• Miesto na pevnom disku: 50 MB alebo viac
• Pripojenie na Internet: 33,6 kb/s alebo rýchlejšie 

(odporúčame širokopásmové pripojenie)
• CD-ROM alebo DVD-ROM mechanika: áno
• USB: Voľný port USB

Príkon
• Zdroj napájania: Napájané USB

Obsah balenia
• Slúchadlo: áno
• CDROM: áno
• Stručná príručka spustenia: áno
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