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Δωρεάν κλήση

Με το VOIP 321 πραγματοποιείτε δωρεάν κλήσεις Skype, καθώς και κανονικές κλήσεις 
επίγειου δικτύου, δέχεστε κλήσεις και στα δύο δίκτυα από ένα χειροτηλέφωνο και 
παρακολουθείτε τους χρήστες που είναι online χωρίς PC, αλλά κοιτώντας την οθόνη.

Χρησιμοποιήστε το Skype δωρεάν
• Δωρεάν κλήσεις σε όλο τον κόσμο
• Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης στη λίστα επαφών του Skype
• Κλήσεις συνδιάσκεψης Skype με τους φίλους σας

Τηλέφωνο γενικής χρήσης
• Πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων μέσω Skype
• Πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων μέσω επίγειου δικτύου

Χρησιμοποιήστε το Skype εύκολα
• Χαμηλές χρεώσεις για συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου μέσω SkypeOut
• Λίστα επαφών Skype σε οποιοδήποτε μέρος του σπιτιού
• Τόσο εύκολο όσο και ένα ασύρματο τηλέφωνο
 



 Δωρεάν κλήσεις σε όλο τον κόσμο
Xρησιμοποιήστε το τηλέφωνό VOIP για κλήσεις 
μέσω Skype όπου και αν βρίσκεστε. Aπολαύστε 
δωρεάν κλήσεις ανά τον κόσμο προς άλλους 
χρήστες του Skype. .Τα Skype, SkypeOut είναι 
εμπορικά σήματα της Skype Limited.

Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης στο Skype
Με ένα πάτημα του πλήκτρου Skype, αποκτάτε 
άμεση πρόσβαση στη λίστα επαφών του Skype. 
Εμφανίζεται η λίστα των χρηστών που είναι 
συνδεδεμένοι στο Skype εκείνη τη στιγμή, και 
μπορείτε να δείτε την online κατάστασή τους. Το 
πλήκτρο Skype σάς επιτρέπει να δεσμεύσετε τη 
γραμμή (όταν επιλέξετε την επαφή) και να 
πραγματοποιήσετε κλήση Skype (Skype & 
SkypeOut).

Τηλέφωνο γενικής χρήσης
Με αυτό το διπλό τηλέφωνο πραγματοποιείτε 
κλήσεις μέσω Internet ή/και** μέσω επίγειου 
δικτύου με την ελευθερία, την ποιότητα φωνής & 
την ευκολία χρήσης ενός ασύρματου 
τηλεφώνου.** Εάν διαθέτετε δύο χειροτηλέφωνα, 
μπορείτε στο ένα να πραγματοποιείτε κλήση στο 
Internet ενώ στο άλλο κλήση επίγειου δικτύου.

Χαμηλό κόστος κλήσης μέσω SkypeOut
Το SkypeOut είναι τρόπος κλήσεων με χαμηλό 
κόστος μέσω Skype σε φίλους που χρησιμοποιούν 
ακόμη επίγεια δίκτυα ή κινητή τηλεφωνία. Τα 
Skype, SkypeOut είναι εμπορικά σήματα της Skype 
Limited. Windows XP/2000 μέσω Broadband. Το 
PC πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και το Skype 
συνδεδεμένο.

Λίστα επαφών Skype παντού
Απολαύστε δωρεάν κλήσεις μέσω Internet χωρίς 
να κάθεστε μπροστά στον υπολογιστή. Μπορείτε 
να δείτε τη λίστα επαφών Skype στο 
χειροτηλέφωνο.
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Χαρακτηριστικά
• Προδιαγραφές USB: Προδιαγραφές USB 1.1
Ευκολία
• Διαχείριση κλήσεων: Αναγνώριση καλούντος, 
Αναμονή κλήσης, Κλήση σε αναμονή, Αναμονή 
μηνύματος, Μεταφορά κλήσης

• Πλήκτρα συσκευής χειρός: Εξωτερική, 
Πληκτρολόγιο κλήσης, Ευρετήριο, Αρχείο 
καταγραφής κλήσεων, Επανάκληση, Skype, 
Ηχείο

• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Περιβάλλον εργασίας χρήστη: Skype σε LED
• Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό: Ναι 

(Πορτοκαλί)
• Ανοικτή συνομιλία-Μιλήστε handsfree

Εικόνα/Οθόνη
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί

Χωρητικότητα μνήμης
• Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 15 
αναπάντητες & 5 εισερχόμενες κλήσεις

• Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 10 κλήσεις
• Ευρετήριο: 50 ονόματα και αριθμοί

Ήχος
• Έλεγχος έντασης συσκευής: Έλεγχος έντασης 
ακουστικού και ηχείου 5 επιπέδων

• Τύπος ήχου κλήσης: πολυφωνικό
• Αριθμός μελωδιών: 10
• Προφίλ ήχων κλήσης: Διάκριση επίγειου 
δικτύου/Internet, προγραμματιζόμενος

Συμβατότητα Softphone
• Εμφάνιση κατάστασης λίστας επαφών
• Επεξ/σία κατάστασης χρήστη στο τηλέφωνο
• Απευθείας κλήση από τη λίστα επαφών

Συμβατότητα VoIP Client
• Πλήρης ενοποίηση με το Skype
• Λειτουργικότητα PC: Χρήση όλων των 
λειτουργιών του PC για την πραγματοποίηση 
των τηλεφωνικών σας κλήσεων

Συμβατότητα USB
• Ταχύτητα: Πλήρης ταχύτητα 12Mbps

Απαιτήσεις συστήματος
• USB: Ελεύθερη θύρα USB
• Επεξεργαστής: PC βασισμένο σε Pentium με 

CPU 400 MHz ή ταχύτερη
• Μνήμη RAM: 128 MB
• Χώρος στο σκληρό δίσκο: 30 MB ή περισσότερο
• Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Σύνδεση Internet: 33,6 kbps ή ταχύτερη 

(ευρυζωνική κατά προτίμηση)
• Οδηγός CD-ROM ή DVD-ROM

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: Φορτιστής: 230 VAC 
έως 9 V/150 mA - Βάση: 230 VAC έως 9 V/300 
mA

• Ένδειξη LED λειτουργίας: Πράσινο
• Τύπος μπαταριών: AAA NiMH
• Αριθμός μπαταριών: 2
• Χρόνος ομιλίας: 10 ώρες
• Χρόνος αναμονής: > 100 ώρες
• Ισχύς ραδιοφώνου RF: <250 mW

Τεχνικές προδιαγραφές
• Εύρος σχετικής υγρασίας: Λειτουργία & 
Αποθήκευση: Μέχρι και 95% στους 40° C

• Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: Λειτουργία: 0 
έως +50° C Αποθήκευση: -25° C έως +70° C

• Πρότυπα EMC: EN 301489-1 και EN 301489-17
• Πρότυπα ασφαλείας: EN 60950
• Συμμορφώνεται με: EN 300176 (ασύρματες 
επικοινωνίες)

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Συσκευή χειρός
• Βάση
• Φορτιστής
• Τροφοδοσία ρεύματος: 2
• Μπαταρίες
• Καλώδιο αναλογικής γραμμής
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• CDROM
•
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