
 

 

Philips
Messenger telefon

VOIP4331S
INGYENES internethívások 

a világ minden részébe*
A VOIP433 egy kettős DECT telefon, amelynek segítségével normál telefonhívásokat indíthat vagy 

fogadhat a vezetékes telefonvonalon, ugyanakkor ingyenes vagy olcsó hívásokra is lehetőség van a 

Windows Live™ Messenger alkalmazáson keresztül. A névjegylista a Messenger gomb megnyomásával 

egyszerűen elérhető.

Szabadon beszélgethet milliókkal
• Ingyenes hívások világszerte a Windows Live™ Messengeren keresztül*
• Internet-hívások otthona bármely pontjáról

Hagyományos és internettelefon
• Vezetékes és Windows Live™ Messenger hívások ugyanazon a kézibeszélőn
• Olcsó hívások normál telefonszámokra a Windows Live Call** alkalmazáson keresztül
• Közvetlen Windows Live™ Messenger gomb
• Az online állapotban lévő kapcsolatok automatikus megtekintése

Telepítést nem igényel
• A Windows automatikusan felismeri - Plug&Play telepítés



 Ingyenes hívások világszerte a WLM-mel
*Csak az online Windows Live™ Messenger vagy 
MSN Messenger névjegyek esetében, a Windows 
Live™ Messenger 8.0 alkalmazáson keresztül. 
Rendszerkövetelmények: Windows XP vagy újabb 
verzió / Windows Live™ Messenger 8.0. Látogasson 
el az alábbi oldalra: http://get.live.com/messenger/
overview. Külön megvásárolt internetcsatlakozás 
szükséges (szélessáv javasolt). A Microsoft, a 
Windows, a Windows embléma, a Windows Live és 
az MSN a Microsoft Corporation Egyesült 
Államokban bejegyezett védjegyei vagy védjegyei, 
vagy használatuk a Microsoft licence alapján történik.

Vezetékes és WLM-hívások
A VOIP 433 szabványos PSTN-csatlakozóhoz és a 
számítógép USB-csatlakozójához van csatlakoztatva. 
Így ugyanazon a kézibeszélőn indítható és fogadható 
hagyományos telefonhívás, valamint ingyenes 
internetes hívás is a Windows Live™ Messengeren 
keresztül.

Olcsó hívások normál telefonszámokra
A Windows Live™ Call megfizethető nemzetközi 
tarifákat kínál normál telefonszámokra (vezetékes 
vagy mobil számokra). ** A szolgáltatás nyújtása a 
Windows Live™ Messenger alkalmazáson keresztül 
történik és szükséges hozzá az adott harmadik fél 
által nyújtott fizetős szolgáltatás igénybe vétele.

Közvetlen WLM gomb
A Windows Live™ Messenger gomb megnyomásával 
közvetlenül elérhető a Windows Live™ Messenger 
vagy MSN® Messenger névjegylistája. Megjelenik a 
Windows Live™ Messenger vagy MSN® 
alkalmazásba bejelentkezett felhasználók listája, és 
megtekintheti ezen felhasználók online állapotát.

Megtekintheti, hogy ki van online
Az ingyenes internetes telefonáláshoz nem kell 
számítógépe előtt ülnie. A Windows Live™ 
Messenger névjegylistáját közvetlenül a készülékről 
is megtekintheti a Windows Live™ gomb 
megnyomásával.

A Windows felismeri
Csak csatlakoztatnia kell a telefont a számítógép 
USB-csatlakozójához és a telepítés közvetlenül 
megtörténik. A Windows automatikusan felismeri a 
telefont. Teljes mértékben plug & play folyamat.
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Kép/Kijelző
• A kijelző színei: 4096 szín
• Háttérvilágítás
• Felbontás: 98 x 67 képpont
• Háttérképek és színsémák: 3, felhasználó által 

választható opció

Hangzás
• Kézibeszélő hangerőszabályozója: 5 állású 

hangerőszabályzó (fülhallgató és hangsugárzó)
• Csengőhang típusa: többszólamú
• Csengőhangok száma: 10
• Csengőhangprofilok: Vezetékes/internetes 

megkülönböztetése, programozható

Kényelem
• Híváskezelés: Hívóazonosító*, Hívásvárakoztatás*, 

Hívás tartásba helyezése, Várakozó üzenet, 
Hívásátirányítás

• Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
• Kézibeszélő gombjai: Sor, Tárcsázó billentyűzet, 

Telefonkönyv, Hívásnapló, Újratárcsázás, 2 
funkciógomb, 4 állású navigációs gomb, Messenger, 
Vonalbontás, Hangerő

• Egyszerű használat: Windows általi automatikus 
érzékelés

• kezelői felület: Messenger LED
• Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
• LED az alapon: Messenger csatlakozás 

(borostyánsárga), Bekapcsolva (zöld), On-line 
(zölden villog)

• LED a kézibeszélőn: Új esemény (zöld)

Memória kapacitás
• Hívásnapló bejegyzések: 20 elmulasztott, 10 

fogadott
• Telefonkönyv: 100 a bázison, 20 a kézibeszélőn

Softphone kompatibilitás
• Névjegylista állapotának kijelzése
• A felhasználói állapot szerkesztése a telefonon
• Közvetlen hívás a névjegylistáról

Rendszerkövetelmények
• USB-vel: Szabad USB port
• Processzor: Pentium-alapú PC legalább 400 MHz-

es CPU-val
• RAM memória: 128 MB
• Hely a merevlemezen: 50 MB
• Operációs rendszer: Microsoft Windows XP, 

Windows Vista, IE 6.0 SP1 vagy újabb verzió
• Internetcsatlakozás: Szélessávú internet (>256 kb/

s)
• CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó

Energiaellátás
• Hálózati tápellátás: Töltő: 230 VAC, 9 V / 150 mA, 

Alap: 230 VAC, 9 V / 300 mA
• Tápellátás LED-indikátora: zöld
• Akkumulátor típusa: AAA NiMH
• Elemek száma: 2
• Akkumulátorkapacitás: 750 mAh
• beszélgetési idő: 10 óra
• Készenléti idő: > 100 óra
• RF rádió áramellátása: <250 mW

Műszaki adatok
• Relatív páratartalom tartomány: Üzemeltetés és 

tárolás: Legfeljebb 95% 40 °C-on
• Hőmérsékletmérési tartomány: Üzemeltetés: 0–50 

°C Tárolás: -25 °C – +70 °C
• EMC szabványok: EN 301489-1 és EN 301489-17
• Biztonsági szabványok: EN 60950
• Megfelel a következőknek:: TBR6 & EN 301 406 

V1.5.1 (rádió)

Csomag tartalma
• Kézibeszélő
• Töltő
• Tápellátás: 2
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Alapkészülék
• Analóg vonali kábel
• CD-ROM
• Elemek
•

Műszaki adatok
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