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Разговаряйте безплатно

С VOIP 321 можете да провеждате безплатни разговори чрез Skype, както и нормални по 

фиксирана линия. Можете да набирате и получавате повиквания по двете мрежи с една слушалка, 

както и да виждате кой е онлайн, без да отивате до компютъра, само с поглеждане на дисплея.

Ползвайте свободно Skype
• Безплатни международни разговори
• Директен Skype бутон за достъп до списъка ви с контакти
• Конферентни разговори чрез Skype с няколко приятели

Универсален телефон
• Провеждайте и приемайте разговори със Skype
• Провеждайте и приемайте разговори по фиксирани телефонни линии

Ползвайте Skype с лекота
• Разговори на ниски тарифи към стационарни телефонни постове със SkypeOut
• Списъкът с контакти за Skype е достъпен навсякъде у дома
• Лекота на ползване като на обикновен безжичен телефон
 



 Безплатни международни разговори
Използвайте VOIP телефона за разговори през 
Skype, независимо къде се намирате. Със Skype 
можете да провеждате безплатно разговори с 
други потребители на Skype по целия свят. Skype 
и SkypeOut са търговски марки на Skype Limited.

Директен клавиш за Skype
Само с едно натискане на бутона за Skype можете 
да влезете направо в списъка си с контакти за 
Skype. Показва се и списък на потребителите, 
които са влезли в Skype, и можете да видите 
тяхното състояние. Бутонът за Skype ви дава 
възможност и да заемете линията (след като сте 
избрали контакт) и да осъществите повикване 
чрез Skype (Skype и SkypeOut).

Универсален телефон
Този двустандартен телефон ви дава възможност 
да провеждате разговори през Интернет и/или** 
по обикновена телефонна линия с мобилност, 
качество на гласа и лекота като на безжичен 
телефон. ** Ако имате две слушалки, ще можете 
да провеждате разговор през Интернет и 
същевременно да набирате с другата слушалка 
през фиксираната линия.

Разговори на ниски тарифи със 
SkypeOut
SkypeOut е евтин начин да набирате през Skype 
приятелите си, които още използват стационарен 
или мобилен телефон. Skype и SkypeOut са 
търговски марки на Skype Limited. Windows XP/
2000 с широколентова връзка. Компютърът 
трябва да е включен и да има връзка със Skype.

Списък с контакти за Skype навсякъде
Провеждайте безплатни разговори през 
Интернет, без да седите пред компютъра си. 
Можете да виждате списъка си с контакти за 
Skype направо в телефона.
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Акценти
• CDROM
•

Удобство
• Управление на разговорите: Идентификатор на 
повикващия, Изчакване на повикванията, 
Задържане на повикванията, Чакащо 
съобщение, Прехвърляне на повиквания

• Бутони на слушалката: Линия, Клавиатура за 
набиране, Телефонен указател, Регистриране на 
повикванията, Повторно набиране, Skype, 
Високоговорител

• Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
• Потребителски интерфейс: Светодиод за Skype
• Клавиатура със задно осветление: Да (кехлибар)
• Разговорна система - със свободни ръце

Картина/дисплей
• Цвят на фоновото осветление: Кехлибар

Капацитет на паметта
• Записи в регистъра на повикванията: 15 
пропуснати и 5 приети

• Обем на списъка за повторно набиране: 10 
номера

• Телефонен указател: 50 имена и номера

Звук
• Регулиране на силата на звука на слушалката: 5-
степенно регулиране на силата на звука на 
слушалката и високоговорителя

• Тип звънец: полифонични
• Брой мелодии: 10
• Профили за звънене: Разпознаване на 
стационарен/Интернет, програмируем

Съвместимост със софтуерни 
телефони
• Показване на състоянието в списъка с контакти
• Промяна на потребителското състояние в 
телефона

• Набиране направо от списъка с контакти

Съвместимост с VoIP клиенти
• Напълно интегриран със Skype
• Функционалност на компютър: Използвате 
всички функции на компютъра, за да 
провеждате телефонните си разговори

Съвместимост с USB
• Скорост: Пълен 12 Mbps
• USB стандарт: Стандарт: USB 1.1

Изисквания към системата
• USB: Свободен USB порт
• Процесор: Компютър с процесор Pentium 400 

MHz или по-добър
• RAM памет: 128 MB
• Капацитет на твърдия диск: 30 MB или повече
• Операционна система: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Връзка с Интернет: 33,6 kbps или по-бърза (за 
предпочитане: широколентова)

• CD-ROM или DVD-ROM устройство

Мощност
• Мрежово захранване: Зарядно устройство: 230 

VAC към 9V/150 mA - База: 230 VAC към 9V/300 
mA

• Светодиоден индикатор на захранването: 
Зелено

• Тип батерия: AAA NiMH
• Брой на батериите: 2
• Време за разговор: 10 часа
• Време на готовност: > 100 часа
• РЧ мощност на радиото: <250 mW

Технически спецификации
• Диапазон на относителна влажност: Работа и 
съхранение: до 95% при 40°C

• Диапазон на измерване на температура: Работа: 
от 0 до +50°C Съхранение: от - 25°C до +70°C

• EMC стандарти: EN 301489-1 и EN 301489-17
• Стандарти на безопасност: EN 60950
• В съответствие с: EN 300176 (РЧ)

Съдържание на опаковката
• Слушалка
• База
• Зарядно устройство
• Електрозахранване: 2
• Батерии
• Кабел за аналогова линия
• Ръководство за бързо инсталиране
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