
 

 

Philips
Adaptador de telefone da 
Internet

VOIP1511B
Telefone Skype para viagem

O VOIP151 é um telefone com fio certificado pela Skype que permite ao usuário fazer chamadas 
internacionais gratuitas ou a um baixo custo via Skype. Esse telefone foi projetado para ser uma 
companhia perfeita em viagens. Acompanha um prático estojo e ótima organização de cabos.

Fácil de instalar e usar
• Instalação em dois cliques
• Veja seus contatos na tela

Total comodidade
• Estojo de transporte incluso
• Exclusivo cabo enrolável

Aproveite o Skype durante suas viagens
• Chamadas gratuitas no mundo inteiro



 Chamadas gratuitas no mundo inteiro
Use seu telefone VOIP para fazer chamadas pelo 
Skype onde quer que esteja. Com o Skype, você 
pode fazer ligações gratuitas para todos os usuários 
do Skype no mundo todo. Skype e SkypeOut são 
marcas comerciais da Skype Limited.

Instalação em dois cliques
Aproveite a instalação fácil do produto. Graças a um 
assistente específico, a instalação é extremamente 
simples e requer apenas dois cliques do usuário para 
ser bem-sucedida.

Veja seus contatos na tela
Com um simples toque em uma tecla do fone, é 
possível ver seus contatos e seus status no Skype na 
tela. No LCD, é possível ver o nome do chamador 
ou os dígitos pressionados.

Exclusivo cabo enrolável
O fone foi projetado para permitir que o cabo seja 
enrolado em volta dele.
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Destaques
• Certificado para Skype •
Imagem/tela
• Tipo de tela: Alfanumérica LCD
• Linhas de texto: Uma linha com 12 caracteres 

alfanuméricos

Som
• Controle de volume do telefone: Controle para 

aumentar ou diminuir o volume da voz e das 
melodias de toque

• Número de melodias: 6

Conforto
• Gerenciamento de chamadas: Histórico de 

chamadas, Chamada em espera, Chamada em 
espera *, Nome do chamador, Conference Call, 
Mensagem em espera, Microfone mudo

• Fácil de usar: Viva-voz pelo computador, Teclas de 
acesso

• Teclas do telefone: Teclado de discagem, Tecla de 
acesso direto à caixa postal, Silenciar, Telefone em 
uso, Telefone disponível, Skype, Acima/Abaixo

• Outras facilidades: Organização de cabos
• Interface do usuário: LED de Skype ativo

Compatibilidade com cliente VoIP
• Totalmente integrado com Skype

Compatibilidade com USB
• Especificação de USB: USB 1.1, Especificação USB 

2.0

Compatibilidade com Softphone
• Chamada direta da lista de contatos
• Exibir status da lista de contatos

Requisitos de sistema
• Sistema operacional para PC: Windows Vista, XP 

ou 2000 e CPU com no mínimo 800 Mhz
• Memória RAM: 256 MB
• Espaço em disco rígido: 50 MB ou mais
• Conexão com a Internet: 33,6 kbps ou mais rápida 

(recomenda-se banda larga)
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM
• USB: Porta USB livre

Lig/Desl
• Fonte de alimentação: Alimentado por USB

Conteúdo da embalagem
• Fone
• CDROM
• Guia de início rápido
• Estojo de transporte
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