
 

 

Philips
Messenger-telefon

VOIP4332B
GRATIS internetopkald 

til hele verden*
VOIP433 er en dual DECT-telefon, som du kan bruge til at foretage og modtage almindelige 
fastnettelefonopkald men også til at foretage gratis eller billige opkald via Windows Live™ 
Messenger. Du kan få adgang til din kontaktliste blot ved at trykke på Messenger-tasten.

Tal som du vil til dem du vil
• Gratis opkald i hele verden via Windows Live™ Messenger*
• Internetopkald hvor som helst i hjemmet

En ekstra linje gratis
• Fastnet- og internetopkald på samme håndsæt
• Direkte Windows Live™ Messenger-tast
• Få automatisk vist dine kontaktpersoner online
• Billige opkald til standardtelefonnumre via Windows Live Call**

Uden installation
• Genkendes automatisk af Windows - Plug-and-play-installation



 Gratis opkald i hele verden via WLM
*Kun til dine online Windows Live™ Messenger- 
eller MSN Messenger-kontaktpersoner via Windows 
Live™ Messenger 8.0. Systemkrav: Windows XP 
eller nyere/Windows Live™ Messenger 8.0. Gå til: 
http://get.live.com/messenger/overview. Separat 
internetforbindelse kræves (bredbånd anbefales). 
Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows 
Live og MSN er enten registrerede varemærker eller 
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i 
USA og/eller andre lande og bruges under licens fra 
Microsoft.

Fastnet- og internetopkald
Da telefonen med dobbeltfunktion både er tilsluttet 
den almindelige telefonlinje OG internettet, kan du 
ringe op og modtage fastnet og internetopkald på 
samme håndsæt.

Direkte WLM-tast
Du kan få direkte adgang til kontakter i Windows 
Live™ Messenger eller MSN® Messenger et enkelt 
tryk på Windows Live™ Messenger-tasten. 
Oversigten over brugere, der er logget på Windows 
Live™ Messenger eller MSN®, vises, og du kan se 
deres online-status.

Se, hvem der er online
Du kan foretage gratis opkald via internettet uden at 
sidde foran din computer. Du kan få adgang til din 
Windows Live™ Messenger-kontaktliste direkte på 
dit håndsæt blot ved at trykke på den direkte 
Windows Live™-tast.

Billigt opkald til standardnummer
Windows Live™ Call er en billig måde at telefonere 
til almindelige telefoner (fastnet eller mobilnumre).** 
Denne tjeneste tilbydes via Windows Live™ 
Messenger og kræver en betalingstjeneste hos en 
tredjepart.

Genkendes af Windows
Du skal ganske enkelt forbinde telefonen til USB-
stikket på din PC, og installationen bliver udført 
direkte. Windows genkender automatisk telefonen. 
Dette er rendyrket plug and play.
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Komfort
• Opkaldsstyring: Opkald i venteposition, 

Viderestilling, Banke på*, Vis nummer*, Meddelelse 
venter

• Håndsæt taster: Opkaldslog, Opkaldstastatur, 
Linje, Læg på, 2 skærmtaster, 4-vejs navigationstast, 
Messenger, Lydstyrke

• Basestation-taster: Personsøgningstast
• LED på base: Messenger-forbindelse (gul), Tændt 

(grøn), Online (blinker grønt)
• LED på håndsæt: Ny begivenhed (grøn)
• Brugervenlig: Automatisk registrering i Windows
• Telefonhøjttaler - tal håndfrit

Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Skærmfarver: 4096 farver
• Opløsning: 98 x 67 pixel
• Tapeter og farveskema: Brugeren har 3 

valgmuligheder

Hukommelseskapacitet
• Adgange i opkaldslog: 20 mistede og 10 modtagne
• Telefonbog: 100 på base og 20 på håndsæt

Lyd
• Lydstyrke på håndsæt: Lydstyrkeregulering i 5 

niveauer til ørestykke og højttaler
• Ringeprofiler: programmerbar, Fastnet eller 

internet
• Ringetonetype: polyfonisk
• Antal melodier: 10

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

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port

• Processor: Pentium-baseret PC med 400 MHz 
CPU eller hurtigere

• RAM-hukommelse: 128 MB
• CD-ROM- eller DVD-ROM-drev
• Harddisk-plads: 50 MB
• Operativsystem: Microsoft Windows XP, IE 6.0 

SP1 eller nyere
• Internettilslutning: Bredbåndsinternetforbindelse 

(>256 kbps)

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

230 V AC til 9 V/300 mA
• Batteritype: AAA, NiMH
• Batterikapacitet: 750 mAh
• 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: TBR6 & EN 301 406 V1.5.1 (radio)

Pakkens indhold
• Håndsæt: 2
• Base
• Oplader: 2
• Strømforsyning: 3
• Batterier: 4
• Kabel til analog linje
• Lynhåndbog
• CD-ROM
•
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