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Praticidade
• Gerenciamento de chamadas: Identidade do 

chamador, Chamada em espera, Chamada em 
espera, Mensagem em espera, Transferência de 
chamadas

• Teclas do telefone: Linha, Teclado de discagem, 
Agenda telefônica, Registro de chamadas, 
Rediscar, Skype, Alto-falante

• Teclas da estação base: Tecla Paging
• Interface do usuário: LED de Skype ativo
• Teclado iluminado: Sim (Âmbar)
• Alto-falante/Viva-voz

Imagem/tela
• Cor da luz de fundo: Âmbar

Capacidade de memória
• Entradas do registro de chamadas: 15 perdidas e 5 

recebidas
• Capacidade da lista de rediscagem: 10 chamadas
• Agenda telefônica: 50 nomes e números

Som
• Controle de volume do telefone: Controle de 

volume de 5 níveis para o fone de ouvido intra-
auricular ou alto-falante

• Tipo de toque: Polifônico
• Número de melodias: 10
• Perfis de toques: Distinção entre linha fixa/

Internet, programável

Compatibilidade com Softphone
• Exibir status da lista de contatos
• Editar status do usuário no telefone
• Chamada direta da lista de contatos

Compatibilidade com cliente VoIP
• Totalmente integrado com Skype
• Funcionalidades de PC: Usar todas as funções do 

PC para fazer chamadas telefônicas

Compatibilidade com USB
• Velocidade: Total de 12 Mbps
• Especificação de USB: Especificação de USB 1.1

Requisitos de sistema
• USB: Porta USB livre
• Processador: PC Pentium com CPU de 400 MHz 

ou superior
• Memória RAM: 128 MB
• Espaço em disco rígido: 30 MB ou mais
• Sistema operacional: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Conexão com a Internet: 33,6 kbps ou mais 

rápido (recomenda-se banda larga)
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Alimentação
• Alimentação: AC 120-230 V - 60 Hz
• LED de energia: Verde
• Tipo de bateria: AAA NiMH
• Nº de baterias: 2 por telefone
• Tempo de conversa: Até 10 horas
• Tempo de espera: > 100 horas
• Potência de radiofreqüência: <250mW

Especificações técnicas
• Faixa de umidade relativa: Operação e 

armazenamento: até 95% a 40°C
• Faixa de temperatura: Operação: 0 a +50°C 

Armazenamento: -25°C a +70°C
• Padrões EMC: EN 301489-1 e EN 301489-17
• Padrões de segurança: EN 60950
• Compatível com: EN 300176 (rádio)

Conteúdo da embalagem
• Fone
• Base
• Carregador
• Fonte de alimentação: 2
• Pilhas
• Cabo de linha analógica
• Guia de início rápido
• CDROM
•
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