
 

 

Philips
Telefón pre program 
Messenger

VOIP4331S
BEZPLATNÉ celosvetové 

internetové hovory*
Model VOIP433 je duálny telefón DECT, ktorý vám umožňuje uskutočňovať alebo prijímať normálne 

telefónne hovory cez pevnú linku a bezplatné alebo lacné hovory cez program Windows Live™ 

Messenger. Získajte prístup k zoznamu kontaktov jednoduchým stlačením tlačidla Messenger.

Voľne sa rozprávajte s miliónmi
• Bezplatné hovory do celého sveta cez Windows Live™ Messenger*
• Internetové hovory kdekoľvek v domácnosti

Bežný a internetový telefón
• Pevná linka a volania cez Windows Live™ Messenger s jedným slúchadlom
• Priame tlačidlo Windows Live™ Messenger
• Automaticky zobrazte svoje kontakty on-line
• Lacný hovor na bežné telefónne čísla cez Windows Live Call**

Bez potreby inštalácie
• Automaticky rozpoznané systémom Windows - Inštalácia Plug&Play



 Bezplat. hovory do celého sveta cez 
WLM
*Len k vaším on-line kontaktom programu Windows 
Live™ Messenger alebo MSN Messenger cez 
Windows Live™ Messenger 8.0. Systémové 
požiadavky: Windows XP alebo novší/Windows 
Live™ Messenger 8.0. Navštívte: http://get.live.com/
messenger/overview. Vyžaduje sa samostatne 
zakúpené pripojenie k internetu (odporúča sa 
širokopásmové). Microsoft, Windows, logo 
Windows, Windows Live a MSN sú registrované 
obchodné známky alebo obchodné známky 
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo 
iných krajinách a používajú sa v rámci licencie od 
spoločnosti Microsoft.

Pevná linka a WLM volania
Model VOIP 433 sa pripája k normálnemu konektoru 
PSTN a ku konektoru USB na počítači. Preto môžete 
na rovnakom slúchadle uskutočniť a prijímať bežné 
telefónne hovory cez vašu pevnú linku alebo 
bezplatné internetové hovory cez program 
Windows Live™ Messenger.

Priame tlačidlo WLM
Jedným stlačením tlačidla Windows Live™ 
Messenger môžete priamo získať prístup k zoznamu 
kontaktov Windows Live™ Messenger alebo MSN® 
Messenger. Zobrazí sa zoznam používateľov 
prihlásených k Windows Live™ Messenger alebo 
MSN® a môžete si pozrieť ich on-line stav.

Pozrite sa, kto je on-line
Vychutnajte si uskutočňovanie bezplatných hovorov 
cez internet bez toho, aby ste museli sedieť pred 
počítačom. K zoznamu vašich kontaktov v programe 
Windows Live™ Messenger máte prístup priamo na 
slúchadle, a to jednoduchým stlačením jeho 
priameho tlačidla Windows Live™.

Lacný hovor na bežné číslo
Windows Live™ Call ponúka cenovo prijateľné 
globálne cenové sadzby na bežné telefónne čísla 
(pevná linka alebo mobilné telefónne číslo). ** Táto 
služba sa poskytuje cez Windows Live™ Messenger 
a vyžaduje platené služby, ktoré poskytuje určená 
tretia strana.

Rozpoznané systémom Windows
Jednoducho pripojte telefón k portu USB na vašom 
PC a inštalácia sa uskutoční priamo. Systém 
Windows telefón automaticky rozpozná. Toto je 
úplne v súlade s Plug & Play.
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Vybavenie a vlastnosti
• Správa hovorov: Podržať hovor, Presmerovanie 

hovoru, Čakajúci hovor*, Identifikácia volajúceho*, 
Čakajúca správa

• Klávesy slúchadla: Zoznam hovorov, Vytáčacia 
klávesnica, Linka, Zavesenie, 2 softvérové tlačidlá, 
4-smerové navigačné tlačidlo, Messenger, Hlasitosť

• Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
• LED na základni: Pripojenie k Messenger 

(Jantárová), Zapnutie (Zelená), On-line (bliká 
nazeleno)

• LED na slúchadle: Nová udalosť (Zelená)
• Jednoduché používanie: Automatické zistenie 

systémom Windows
• Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno

Obraz/Displej
• Podsvietenie: áno
• Farby displeja: 4096 farieb
• Rozlíšenie: 98 x 67 pixelov
• Tapety a farebné schémy: 3 možnosti volené 

používateľom

Kapacita pamäte
• Záznamy hovorov: 20 zmeškaných a 10 prijatých
• Telefónny zoznam: 100 na základni a 20 na 

slúchadle

Zvuk
• Ovládač hlasitosti slúchadla: 5-úrovňové slúchadlo 

a ovládanie hlasitosti reproduktora
• Profily zvonenia: programovateľné, Odlíšenie 

pevnej linky/internetu
• Typ zvonenia: polyfonické
• Počet melódií: 10

Kompatibilita s aplikáciou Softphone
• Zobrazenie stavu zozn. kontaktov: áno
• Úprava stavu používateľa na telefóne: áno
• Priame volanie zo zoznamu kontaktov: áno

Systémové požiadavky
• USB: Voľný port USB
• Procesor: PC platformy Pentium s procesorom 

400 MHz alebo rýchlejším
• Pamäť RAM: 128 MB
• CD-ROM alebo DVD-ROM mechanika: áno
• Miesto na pevnom disku: 50 MB
• Operačný systém: Microsoft Windows XP, IE 6.0 

SP1 alebo novší
• Pripojenie na Internet: Širokopásmový Internet 

(>256 kbps)

Príkon
• Napájanie zo siete: Nabíjačka: 230VAC na 9 V/150 

mA - Základňa: 230VAC na 9 V/300 mA
• Typ batérie: AAA NiMH
• Kapacita batérií: 750 mAh
• Počet batérií: 2
• Čas hovoru: 10 hodín
• Pohotovostný čas: > 100 hodín
• RF príkon rádia: <250mW

Technické špecifikácie
• Rozsah relatívnej vlhkosti: Prevádzka a skladovanie: 

Až do 95% pri 40 °C
• Rozsah merania teploty: Prevádzka: 0 až +50 °C 

Skladovanie: - 25 °C až +70 °C
• Normy EMC: EN 301489-1 a EN 301489-17
• Bezp. normy: EN 60950
• Je v súlade s: TBR6 a EN 301 406 V1.5.1 (rádio)

Obsah balenia
• Slúchadlo: áno
• Základňa: áno
• Nabíjacia jednotka: áno
• Zdroj napájania: 2
• Batérie: áno
• Kábel analógovej linky: áno
• Stručná príručka spustenia: áno
• CDROM: áno
•

Technické údaje
Telefón pre program Messenger
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