
 

 

Philips
Telefon s aplikací 
Messenger

VOIP4332B
BEZPLATNÁ internetová volání 

do celého světa*
Model VOIP433 je duální telefon DECT, který umožňuje volat a přijímat běžné telefonní 
hovory přes pevnou linku a také bezplatné či levné hovory prostřednictvím aplikace Windows 
Live™ Messenger. Přístup ke svým kontaktům získáte pouhým stisknutím klávesy Messenger.

Veďte bezplatné hovory se spoustou lidí
• Bezplatné hovory do celého světa prostřednictvím aplikace Windows Live™ Messenger*
• Hovory po Internetu z domova kamkoli

Druhá linka zdarma
• Hovory na pevné linky a po Internetu v jednom přístroji
• Klávesa Direct Windows Live™ Messenger
• Automaticky uvidíte, které kontakty jsou online
• Levné hovory na standardní telefonní čísla prostřednictvím služby Windows Live Call**

Bez instalace
• Automaticky rozpoznáváno systémem Windows - instalace Plug&Play



 Bezpl. celosv. hovory pomocí apl. WLM
*Volat můžete pouze svým online kontaktům 
z aplikace Windows Live™ Messenger nebo MSN 
Messenger, a to prostřednictvím aplikace Windows 
Live™ Messenger 8.0. Systémové požadavky: 
operační systém Windows XP nebo novější / 
aplikace Windows Live™ Messenger 8.0. Navštivte 
webové stránky: http://get.live.com/messenger/
overview. Je nutné mít k dispozici připojení 
k Internetu, zakoupené zvlášť (doporučuje se 
širokopásmové připojení). Microsoft, Windows, logo 
Windows, Windows Live a MSN jsou registrované 
ochranné známky anebo ochranné známky 
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených 
státech anebo v jiných zemích a jsou použity v rámci 
licence od společnosti Microsoft.

Hovory na pevné linky a po Internetu
Protože je duální telefon ke standardní lince PSTN A 
k lince Internetu, můžete vytvořit anebo přijímat 
hovory na pevné lince a po Internetu ve stejném 
přístroji.

Klávesa Direct WLM
Jedním stisknutím klávesy Windows Live™ 
Messenger můžete přímo otevřít svůj seznam 
kontaktů aplikace Windows Live™ Messenger nebo 
MSN® Messenger. Zobrazí se seznam uživatelů 
přihlášených ke službě Windows Live™ Messenger 
nebo MSN® spolu s jejich stavem online.

Vidíte, kdo je online
Vychutnejte si bezplatné volání přes Internet, aniž 
byste museli sedět u počítače. Svůj seznam kontaktů 
v aplikaci Windows Live™ Messenger můžete 
otevřít přímo na přístroji, pouhým stisknutím klávesy 
Windows Live™.

Levný hovor na standardní číslo
Služba Windows Live™ Call nabízí dostupné sazby 
za hovory na standardní telefonní čísla (telefonní 
číslo pevné linky nebo mobilní telefonní číslo). ** 
Tato služba je nabízena prostřednictvím aplikace 
Windows Live™ Messenger a vyžaduje placenou 
službu poskytovanou určeným dodavatelem.

Rozpoznáváno systémem Windows
Jednoduše připojte telefon ke konektoru USB svého 
počítače a ihned bude provedena instalace. Systém 
Windows telefon automaticky rozpozná. Postup 
zcela vyhovuje standardu plug & play.
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Pohodlí
• Správa hovorů: Přidržení hovoru, Přepnutí hovoru, 
Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Čekající 
zprávy

• Klávesy přístroje: Záznam hovorů, Klávesnice pro 
vytáčení, Linka, Zavěšení, 2 softwarové klávesy 
Softkeys, 4cestné navigační tlačítko, Messenger, 
Hlasitost

• Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
• Kontrolka LED na základně: Připojení Messenger 

(žlutá), Zapnuto (zelená), On line (zeleně bliká)
• Kontrolka LED na přístroji: Nová událost (zelená)
• Snadné použití: Automatické rozpoznávání 

systémem Windows
• Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano

Obraz/displej
• Podsvětlení: Ano
• Barevnost displeje: 4 096 barev
• Rozlišení: 98 x 67 pixelů
• Tapety a barevná schémata: 3 volby podle výběru 

uživatele

Kapacita paměti
• Položky záznamu hovorů: 20 zmeškaných a 

10 přijatých
• Telefonní seznam: 100 na základně a 20 na přístroji

Zvuk
• Ovládání hlasitosti přístroje: 5úrovňové ovládání 

hlasitosti náušníků a reproduktoru
• Profily vyzvánění: programovatelný, Zvýraznění 

pevná linka/síť Internet
• Typ vyzvánění: polyfonní
• Počet melodií: 10

Kompatibilita s telefonem Softphone
• Zobrazení stavu telefonního seznamu: Ano
• Úprava stavu uživatele v telefonu: Ano
• Přímé volání z telefonního seznamu: Ano

Systémové požadavky
• USB: Volný port rozhraní USB
• Procesor: Počítač s procesorem Pentium 400 MHz 

CPU nebo vyšší
• paměť RAM: 128 MB
• Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano
• Místo na pevném disku: 50 MB
• Operační systém: Microsoft Windows XP, IE 6.0 

SP1 nebo novější
• Připojení k internetu: Širokopásmový Internet 

(>256 kb/s)

Spotřeba
• Napájení ze sítě: Nabíječka: 230 V st - 9 V / 

150 mA - Základna: 230 V st - 9 V / 300 mA
• Typ baterie: AAA NiMH
• Kapacita baterie: 750 mAh
• Počet baterií: 2
• Doba hovoru: 10 hodin
• Doba v pohotovostním režimu: > 100 hodin
• Výkon radiového vysílání: <250 mW

Technické údaje
• Rozsah relativní vlhkosti: Provoz a uložení: Až 95 % 

při 40 °C
• Rozsah měření teploty: Provoz: 0 až +50 °C 

Uložení: - 25 °C až +70 °C
• Normy EMC: EN 301489-1 a EN 301489-17
• Bezpečnostní normy: EN 60950
• Vyhovuje normám.: TBR6 a EN 301 406 V1.5.1 

(rádio)

Obsah balení
• Přístroj: 2
• Základna: Ano
• Nabíječka: 2
• Napájení: 3
• Baterie: 4
• Kabel pro analogovou linku: Ano
• Stručný návod: Ano
• CDROM: Ano
•

Specifikace
Telefon s aplikací Messenger
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