
 

 

Philips
Telefonanslutning via 
Internet

VOIP1511B
Resetelefon för Skype

VOIP151 är en Skype-certifierad sladdtelefon som gör det möjligt att ringa samtal över hela 
världen kostnadsfritt eller till låg kostnad via Skype. Telefonen är utformad för att vara det 
perfekta resesällskapet med sitt praktiska resefodral och den smidiga kabelhanteringen.

Lätt att installera och använda
• 2-klicksinstallation
• Se dina kontakter på skärmen

Fantastisk bekvämlighet
• Väska medföljer
• Unik upprullningskabel

Använd Skype när du reser
• Kostnadsfria samtal över hela världen



 Kostnadsfria samtal över hela världen
Du kan använda VOIP-telefonen till att ringa via 
Skype oavsett var du är. Med Skype ringer du 
kostnadsfritt till andra Skype-användare världen 
över. Skype och SkypeOut är varumärken som 
tillhör Skype Limited.

2-klicksinstallation
Enkel installation av produkten. Tack vare en särskild 
installationsguide blir installationen extremt enkel 
och kräver bara två klick av slutanvändaren.

Se dina kontakter på skärmen
Med ett kort tryck på en viss knapp på handenheten 
kan du visa dina kontakter och deras Skype-status på 
skärmen. Tack vare LCD-skärmen kan du visa 
namnet på uppringaren eller den nedtryckta siffran.

Unik upprullningskabel
Handenheten har utformats så att kabeln enkelt kan 
lindas runt den.
VOIP1511B/10

Funktioner
• Resefodral
•

Bild/visning
• Visa skärmtyp: Alfanumerisk LCD-bildskärm
• Textrader: 1 rad med 12 alfanumeriska tecken

Ljud
• Volymkontroll på handenheten: Volym upp/ned för 

tal och ringsignaler
• Antal melodier: 6

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Samtalshistorik, Parkerat samtal, 

Samtal väntar*, Uppringarens namn, Gruppsamtal, 
Meddelande väntar, Ljudavstängning

• Lättanvänd: Handsfree-funktioner genom datorn, 
Snabbtangenter

• Tangenter - handenhet: Knappsats, Direktknapp till 
röstbrevlåda, Ljudavstängning, Lur av, Lur på, 
Skype, Upp/ned

• Annan bekvämlighet: Kabelhantering
• Användargränssnitt: Lysdiod för Skype påslaget

Kompatibel med VoIP-klienter
• Fullständigt integrerad med Skype
• Skype-certifierad

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

specifikation

Softphone-kompatibel
• Direktsamtal från kontaktlista
• Visa status för kontaktlista

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

800 Mhz CPU
• RAM-minne: 256 MB
• Hårddiskutrymme: 50 MB eller mer
• Internet-anslutning: 33,6 kbit/s eller snabbare 

(bredband rekommenderas)
• CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet
• USB: Ledig USB-port

Effekt
• Strömförsörjning: USB-driven

Förpackningsinnehåll
• Handenhet
• CD-ROM
• Snabbstartguide
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