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Internet / telefon DECT

VOIP3211S
Volejte zdarma

Telefon VOIP 321 umožňuje bezplatné hovory prostřednictvím systému Skype, stejně 
jako běžné hovory. Z jednoho přístroje můžete uskutečňovat a přijímat hovory v obou 
sítích. Také nemusíte chodit k PC, abyste viděli, kdo je online - stačí se podívat na displej.

Používejte systém Skype volně
• Bezplatné hovory po celém světě
• Klávesa Direct Skype pro přístup k telefonnímu seznamu
• Konferenční hovory Skype s několika přáteli

Univerzální telefon
• Volejte nebo přijímejte hovory přes systém Skype
• Volejte nebo přijímejte hovory přes pevnou linku

Používejte systém Skype snadno
• Nízké ceny hovorů na standardní telefonní čísla přes službu SkypeOut
• Telefonní seznam Skype dostupný kdekoli v domácnosti
• Snadné použití jako u standardního bezdrátového telefonu
 



 Bezplatné hovory po celém světě
Používejte telefon VOIP k telefonování 
prostřednictvím systému Skype, ať jste kdekoliv. Se 
systémem Skype si můžete užít bezplatné hovory po 
celém světě s jakýmkoli jiným uživatelem systému 
Skype. Skype, SkypeOut jsou ochranné známky 
společnosti Skype Limited.

Klávesa Direct Skype
Jedním stisknutím klávesy Direct Skype máte 
okamžitý přístup do telefonního seznamu Skype. Je 
zobrazen seznam uživatelů aktuálně přihlášených do 
systému Skype a jejich online stav. Tato klávesa 
Skype též umožňuje (po zvolení kontaktu) zvednout 
linku a uskutečnit hovor Skype (Skype & SkypeOut).

Univerzální telefon
Tento duální telefon umožňuje hovory přes síť 
Internet a/nebo** pevnou linku s mobilitou, kvalitou 
hlasu a snadným použitím bezdrátového telefonu. ** 
Jestliže vlastníte dva přístroje, pak lze volat přes síť 
Internet, zatímco druhý přístroj uskutečňuje běžný 
hovor.

Nízké ceny hovoru přes službu 
SkypeOut
Služba SkypeOut je levné řešení pro hovory ze 
systému Skype přátelům, kteří stále používají tradiční 
pevnou linku nebo mobilní telefon. Skype, SkypeOut 
jsou ochranné známky společnosti Skype Limited. 
Windows XP/2000 se širokopásmovým připojením. 
Počítač musí být zapnutý a připojený k systému 
Skype.

Telefonní seznam Skype kdekoli
Užijte si bezplatné hovory přes síť Internet, aniž 
byste museli sedět u počítače. Telefonní seznam 
Skype vidíte přímo na svém přístroji.
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Přednosti
• Specifikace - USB: Specifikace - USB 1.1
Pohodlí
• Správa hovorů: Identifikace volajícího, Čekající 

hovor, Přidržení hovoru, Čekající zprávy, Přepnutí 
hovoru

• Klávesy přístroje: Linka, Klávesnice pro vytáčení, 
Telefonní seznam, Záznam hovorů, Opakované 
vytáčení, Služba Skype, Reproduktor

• Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
• Uživatelské rozhraní: Indikace zapnutí systému 

Skype kontrolkou LED
• Podsvětlená klávesnice: Ano (žlutá)
• Hlasitý telefon - volné ruce při hovoru: Ano

Obraz/displej
• Barva podsvětlení: Jantarová

Kapacita paměti
• Položky záznamu hovorů: 15 nepřijatých a 

5 přijatých
• Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 

10 hovorů
• Telefonní seznam: 50 jmen a čísel

Zvuk
• Ovládání hlasitosti přístroje: 5úrovňové ovládání 

hlasitosti náušníků a reproduktoru
• Typ vyzvánění: polyfonní
• Počet melodií: 10
• Profily vyzvánění: Zvýraznění pevná linka/síť 

Internet, programovatelný

Kompatibilita s telefonem Softphone
• Zobrazení stavu telefonního seznamu: Ano
• Úprava stavu uživatele v telefonu: Ano
• Přímé volání z telefonního seznamu: Ano

Kompatibilita s telefonem VoIP Client
• Plně integrováno se systémem Skype: Ano
• Funkčnost závislá na počítači: Použití všech funkcí 

počítače při uskutečňování telefonních hovorů

Kompatibilita USB
• Rychlost: Plná rychlost 12 Mb/s

Systémové požadavky
• USB: Volný port rozhraní USB
• Procesor: Počítač s procesorem Pentium 400 MHz 

CPU nebo vyšší
• paměť RAM: 128 MB
• Místo na pevném disku: 30 MB nebo více
• Operační systém: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Připojení k Internetu: 33,6 kb/s nebo rychlejší 

(preferováno širokopásmové)
• Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano

Spotřeba
• Napájení ze sítě: Nabíječka: 230 V st - 9 V / 

150 mA - Základna: 230 V st - 9 V / 300 mA
• Indikátor napájení LED: Zelená
• Typ baterie: AAA NiMH
• Počet baterií: 2
• Doba hovoru: 10 hodin
• Doba v pohotovostním režimu: > 100 hodin
• Výkon radiového vysílání: <250 mW

Technické údaje
• Rozsah relativní vlhkosti: Provoz a uložení: Až 95 % 

při 40 °C
• Rozsah měření teploty: Provoz: 0 až +50 °C 

Uložení: - 25 °C až +70 °C
• Normy EMC: EN 301489-1 a EN 301489-17
• Bezpečnostní normy: EN 60950
• Vyhovuje normám.: EN 300176 (rádio)

Obsah balení
• Přístroj: Ano
• Základna: Ano
• Nabíječka: Ano
• Napájení: 2
• Baterie: Ano
• Kabel pro analogovou linku: Ano
• Stručný návod: Ano
• CDROM: Ano
•
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