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Internet/DECT-telefon

VOIP3212S
Gratis opkald

Med VOIP 321 kan du foretage gratis Skype-opkald og almindelige fastnetopkald. Du kan 
foretage og modtage opkald på begge netværk fra ét enkelt håndsæt, og du kan se, hvem 
der er online uden at gå hen til pc'en, blot ved at se på displayet.

Skype - gratis telefoni
• Gratis opkald til hele verden
• Direkte Skype-tast, der giver adgang til din kontaktliste
• Skype-konferenceopkald med flere venner

En ekstra linje gratis
• Samtidige Skype- og fastnetopkald**
• Foretag eller modtag opkald via Skype
• Foretag eller modtag opkald via fastnet

Skype - nem telefoni
• Lave opkaldsomkostninger på standardtelefonnumre via SkypeOut
• Skype-kontaktliste tilgængelig hvor som helst derhjemme
• Lige så nemt at bruge som en standard trådløs telefon
 



 Gratis opkald til hele verden
Brug din VoIP-telefon til opkald via Skype, uanset 
hvor du befinder dig. Med Skype kan du foretage 
gratis opkald over hele verden til andre Skype-
brugere. Skype og SkypeOut er varemærker 
tilhørende Skype Limited.

Direkte Skype-tast
Med et enkelt tryk på Skype-tasten får du direkte 
adgang til din Skype-kontaktliste. Listen over 
brugere, der er logget på Skype, vises, og du kan se 
deres onlinestatus. Med denne Skype-tast kan du 
også få forbindelse (når der er valgt en 
kontaktperson) og foretage et Skype-opkald (Skype 
og SkypeOut).

Skype- og fastnetopkald
**Få en VoIP-linje som supplement til din fastnetlinje

Universal-telefon
Med denne telefon med dobbeltfunktion kan du 
foretage opkald via internettet eller/og** via 
almindeligt fastnet med samme mobilitet, 
stemmekvalitet og brugervenlighed som en trådløs 
telefon.** Hvis du har to håndsæt, kan du foretage et 
internetopkald, samtidig med at du foretager et 
almindeligt fastnetopkald med det andet håndsæt.

Universal-telefon (fastnet)
Med denne telefon med dobbeltfunktion kan du 
foretage opkald via internettet eller/og** via 
almindeligt fastnet med samme mobilitet, 
stemmekvalitet og brugervenlighed som en trådløs 
telefon.** Hvis du har to håndsæt, kan du foretage et 
internetopkald, samtidig med at du foretager et 
almindeligt fastnetopkald med det andet håndsæt.

Lave opkaldsomkostninger via 
SkypeOut
Med SkypeOut kan du foretage opkald til lave 
omkostninger fra Skype til venner, som stadig bruger 
en almindelig fastnet- eller mobiltelefon. Skype, 
SkypeOut er varemærker tilhørende Skype Limited. 
Windows XP/2000 via bredbånd. PC bør være tændt 
og Skype tilsluttet

Skype-kontaktliste hvor som helst
Du kan foretage gratis opkald via internettet uden at 
sidde foran din computer. Du kan se din Skype-
kontaktliste direkte på dit håndsæt.
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Vigtigste nyheder
• USB specifikation: USB 1.1-specifikation • Batterier: 4
•

Komfort
• Opkaldsstyring: Vis nummer, Banke på, Opkald i 

venteposition, Meddelelse venter, Viderestilling
• Håndsæt taster: Linje, Opkaldstastatur, 

Telefonbog, Opkaldslog, Genopkald, Skype, 
Højttaler

• Basestation taster: Personsøgningstast
• Brugerflade: Skype tændt-indikator
• Baggrundsbelyst tastatur: Ja (Gul)
• Telefonhøjttaler – tal håndfrit

Billede/display
• Baggrundsbelysning: Orange

Hukommelseskapacitet
• Poster i opkaldslog: 15 mistede og 5 modtagne
• Liste til genopkald: 10 opkald
• Telefonbog: 50 navne og numre

Lyd
• Lydstyrke på håndsæt: Lydstyrkeregulering i 5 

niveauer til ørestykke og højttaler
• Ringetonetype: polyfonisk
• Antal melodier: 10
• Ringeprofiler: Fastnet eller internet, 

programmerbar

Softphone-kompatibilitet
• Vis status over kontaktliste
• Rediger brugerstatus på telefonen
• Direkte opkald fra kontaktliste

VoIP klient kompatibilitet
• Fuldt integreret med Skype
• PC funktionalitet: Brug alle PC'ens funktioner til at 

foretage telefonopkald

USB kompatibilitet
• Hastighed: Fuld 12 Mbps

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• Processor: Pentium-baseret PC med 400 MHz 

CPU eller hurtigere
• RAM-hukommelse: 128 MB
• Harddisk-plads: 30 MB eller mere
• Operativsystem: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Internet-tilslutning: 33,6 kbps eller hurtigere 

(bredbånd anbefales)
• CD-ROM eller DVD-ROM drev

Strøm
• Lysnet: Oplader: 230 V AC til 9 V/150 mA - Base: 

230 V AC til 9 V/300 mA
• LED-strømindikator: Grøn
• Batteritype: AAA, NiMH
• Batterier: 2
• Taletid: 10 timer
• Standby-tid: > 100 timer
• Sendeefekt: <250 mW

Tekniske specifikationer
• Interval for relativ luftfugtighed: Betjening og 

opbevaring: Op til 95 % ved 40°C
• Interval for temperaturmåling: Betjening: 0 - +50 

°C, opbevaring: -25 °C - +70 °C
• EMC-standarder: EN 301489-1 og EN 301489-17
• Sikkerhedsstandarder: EN 60950
• Overholder: EN 300176 (radio)

Pakkens indhold
• Base
• Kabel til analog linje
• Lynhåndbog
• CD-ROM
• Håndsæt: 2
• Oplader: 2
• Strømforsyning: 3
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