
 

 

Philips
Telefon cu mesagerie

VOIP4331S
Apeluri* GRATUITE prin Internet 

în toată lumea
VOIP433 este un telefon dublu DECT, care permite efectuarea de apeluri telefonice către 
reţeaua dvs. fixă, precum şi efectuarea de apeluri cu cost redus sau gratuite prin Windows 
Live™ Messenger. Accesaţi lista dvs. de contacte prin apăsarea tastei Messenger.

Discutaţi liber cu milioane de persoane
• Apeluri gratuite în toată lumea prin Windows Live™ Messenger*
• Apeluri prin Internet oriunde de acasă

Telefon tradiţional și prin Internet
• Apeluri prin Landline și Windows Live™ Messenger pe un receptor
• Tastă directă pentru Windows Live™ Messenger
• Consultaţi automat lista de utilizatori on-line
• Apeluri cu cost redus către numere standard prin Windows Live Call**

Instalare gratuită
• Recunoscut automat de Windows - instalare Plug&Play



 Apeluri mondiale gratuite prin WLM
*Numai pentru contactele dvs. Windows Live™ 
Messenger sau MSN Messenger, prin Windows 
Live™ Messenger 8.0. Cerinţe de sistem: Windows 
XP sau versiune superioară / Windows Live™ 
Messenger 8.0. Vizitaţi: http://get.live.com/
messenger/overview. Necesită conexiune Internet 
achiziţionată separat (se recomandă bandă largă). 
Microsoft, Windows, logo-ul Windows, Windows 
Live și MSN sunt mărci înregistrate sau mărci 
comerciale ale Microsoft Corporation în S.U.A. și/
sau alte ţări și sunt utilizate sub licenţă Microsoft.

Apeluri prin Landline și WLM
VOIP 433 este conectat la mufa PSTN normală și la 
mufa USB a calculatorului. Astfel, din același 
receptor, puteţi iniţia și recepta fie un apel telefonic 
tradiţional prin reţeaua fixă, fie un apel Gratuit prin 
Internet, prin Windows Live™ Messenger.

Tastă pentru accesare directă WLM
Printr-o simplă apăsare a tastei Windows Live™ 
Messenger, puteţi accesa direct lista dvs. de contacte 
din Windows Live™ Messenger sau MSN® 
Messenger. Lista de utilizatori conectaţi la Windows 
Live™ Messenger sau MSN® este afișată și puteţi 
vedea statutul lor on-line.

Aflaţi cine este on-line
Bucuraţi-vă de apelurile Gratuite pe Internet fără a fi 
necesar să staţi în faţa calculatorului. Puteţi accesa 
lista dvs. de contacte Windows Live™ Messenger 
direct din receptor, prin apăsarea tastei directe 
Windows Live™.

Apeluri ieftine către numere standard
Windows Live™ Call oferă preţuri globale accesibile 
pentru numere de telefon standard (din reţeaua fixă 
sau mobilă). ** Acest serviciu este propus prin 
intermediu Windows Live™ Messenger și necesită 
asigurarea serviciilor de plată de către o terţă parte 
desemnată.

Recunoscut de Windows
Conectaţi telefonul la USB la calculatorul dvs. și 
instalarea se va face direct. Windows recunoaște 
automat telefonul. Acesta este tehnologia completă 
plug & play.
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Confort
• Gestionare apeluri: Apel blocat, Transfer apel, Apel 

în așteptare*, ID apelant*, Mesaj în așteptare
• Taste receptor: Jurnal apeluri, Tastatură de 

apelare, Linie, Închidere, 2 taste rapide, Tastă de 
navigare cu 4 direcţii, Messenger, Volum

• Taste staţie de bază: Buton localizare sonoră
• LED pe bază: Conexiune Messenger (Chihlimbar), 

Alimentare (Verde), On line (luminează 
intermitent verde)

• LED pe receptor: Eveniment nou (Verde)
• Ușurinţă în utilizare: Detectare automată prin 

Windows
• Difuzor - vorbiţi având mâinile libere

Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Culori afișaj: 4096 de culori
• Rezoluţie: 98 x 67 pixeli
• Wallpaper-uri și palete de culori: opţiuni 

selectabile pentru 3 utilizatori

Capacitate memorie
• Înregistrări în registrul de apeluri: 20 ratate & 10 

recepţionate
• Agendă telefonică: 100 pe bază & 20 pe difuzor

Sunet
• Control al volumului pentru receptor: Cască cu 5 

niveluri de reglare și controlul volumului 
difuzorului

• Profiluri sonerie: programabil, Distincţie între 
reţea fixă/Internet

• Tip sonerie: polifonic
• Număr de melodii: 10

Compatibilitate Softphone
• Afișează starea listei de contacte
• Editează statutul utilizatorului pe telefon
• Apelare direct din lista de contacte

Cerinţe sistem
• USB: Port USB gratuit
• Procesor: PC cu procesor Pentium de 400 MHz 

sau superior
• Memorie RAM: 128 MB
• Unitate CD-ROM sau DVD-ROM
• Spaţiu pe hard disk: 50 MB
• Sistem de operare: Microsoft Windows XP, IE 6.0 

SP1 sau superior
• Conexiune la Internet: Internet de bandă largă 

(>256 kbps)

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: Încărcător: între 230 V 

ca și 9 V/150 mA - Bază: între 230 V ca și 9 V/300 
mA

• Tip baterie: AAA NiMH
• Capacitate baterie: 750 mAh
• Număr de baterii: 2
• Timp de convorbire: 10 ore
• Durată standby: > 100 ore
• Putere radiofrecvenţă: <250 mW

Specificaţii tehnice
• Interval de umiditate relativă: Funcţionare și 

depozitare: Până la 95% la 40°C
• Interval de măsurare a temperaturii: Funcţionare: 

între 0 și +50°C Depozitare: între -25°C și +70°C
• Standarde EMC: EN 301489-1 și EN 301489-17
• Standarde de siguranţă: EN 60950
• Conform: TBR6 & EN 301 406 V1.5.1 (radio)

Conţinut pachet
• Receptor
• Bază
• Încărcător
• Sursă de alimentare: 2
• Baterii
• Cablu de semnal analogic
• Ghid de utilizare rapidă
• CD-ROM
•
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