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Τηλέφωνο με Messenger

VOIP4332B
ΔΩΡΕΑΝ διεθνείς κλήσεις 

μέσω internet*
Το VOIP433 είναι τηλέφωνο τύπου dual DECT που σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να 

λαμβάνετε κανονικές τηλεφωνικές κλήσεις από το επίγειο δίκτυό σας, καθώς και φτηνές κλήσεις 

μέσω της εφαρμογής Windows Live™ Messenger. Αποκτήστε πρόσβαση στη λίστα επαφών σας 

με ένα απλό πάτημα του πλήκτρου Messenger.

Μιλήστε ελεύθερα με εκατομμύρια ανθρώπους
• Δωρεάν διεθνείς κλήσεις μέσω του Windows Live™ Messenger*
• Κλήσεις Internet από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού σας

Δεύτερη γραμμή δωρεάν
• Κλήσεις σταθερού δικτύου και Internet με μία συσκευή χειρός
• Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης στο Windows Live™ Messenger
• Δείτε αυτόματα τις επαφές σας online
• Φθηνές κλήσεις προς συγκεκριμένο αριθμό μέσω του Windows Live Call**

Δεν απαιτείται εγκατάσταση
• Αναγνωρίζεται αυτόματα από τα Windows - Εγκατάσταση Plug&Play



 Δωρεάν διεθνείς κλήσεις μέσω WLM
*Προς τις online επαφές στο Windows Live™ 
Messenger ή στο MSN Messenger μόνο, μέσω του 
Windows Live™ Messenger 8.0.Απαιτήσεις 
συστήματος: Windows XP ή μεταγενέστερη 
έκδοση / Windows Live™ Messenger 
8.0.Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://get.live.com/
messenger/overview. Απαιτείται σύνδεση στο 
Internet, η οποία διατίθεται ξεχωριστά 
(συνιστάται σύνδεση ευρείας ζώνης). Οι 
ονομασίες Microsoft, Windows, το λογότυπο των 
Windows, Windows Live και MSN είναι εμπορικά 
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft 
Corporation στις Ηνωμένα Πολιτείες ή/και άλλες 
χώρες, και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από 
τη Microsoft.

Κλήσεις σταθερού δικτύου και Internet
Καθώς το τηλέφωνο διπλής λειτουργίας είναι 
συνδεδεμένο σε τυπική γραμμή PSTN και σε 
γραμμή Internet, μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
και να λάβετε κλήσεις σταθερού δικτύου και 
Internet από την ίδια συσκευή.

Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης στο WLM
Με ένα πάτημα του πλήκτρου Windows Live™ 
Messenger, αποκτάτε πρόσβαση στη λίστα 
επαφών του Windows Live™ Messenger ή MSN® 
Messenger. Εμφανίζεται η λίστα των χρηστών που 
είναι συνδεδεμένοι στο Windows Live™ 
Messenger ή MSN® και μπορείτε να δείτε την 
online κατάστασή τους.

Δείτε ποιος είναι online
Απολαύστε δωρεάν κλήσεις μέσω Internet χωρίς 
να κάθεστε μπροστά στον υπολογιστή. 
Αποκτήστε πρόσβαση στη λίστα επαφών 
Windows Live™ Messenger απευθείας από τη 
συσκευή χειρός, πατώντας απλά το πλήκτρο 
άμεσης πρόσβασης Windows Live™.

Φθηνές κλήσεις προς συγκεκριμένο 
αριθμό
Το Windows Live™ Call προσφέρει προσιτές 
διεθνείς χρεώσεις για τυπικούς αριθμούς 
τηλεφώνου (σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας).** Η 
υπηρεσία αυτή προσφέρεται μέσω του Windows 
Live™ Messenger και για τη χρήση της απαιτείται 
συνδρομή σε υπηρεσία παρεχόμενη από 
καθορισμένο τρίτο μέρος.

Αναγνωρίζεται από τα Windows
Απλά συνδέστε το τηλέφωνο στη θύρα USB του 
υπολογιστή και η εγκατάσταση θα 
πραγματοποιηθεί απευθείας. Τα Windows 
αναγνωρίζουν αυτόματα το τηλέφωνο. Απόλυτη 
λειτουργία plug & play.
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Άνεση
• Διαχείριση κλήσεων: Κλήση σε αναμονή, 
Μεταφορά κλήσης, Αναμονή κλήσης*, 
Αναγνώριση κλήσεων*, Αναμονή μηνύματος

• Πλήκτρα συσκευής χειρός: Αρχείο καταγραφής 
κλήσεων, Πληκτρολόγιο κλήσης, Εξωτερική, 
Τερματισμός, 2 προγραμματιζόμενα πλήκτρα, 
Πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων, 
Messenger, Ένταση ήχου

• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Λυχνία LED στη βάση: Σύνδεση Messenger 

(Πορτοκαλί), Ενεργοποίηση (πράσινο), Σύνδεση 
(αναβοσβήνει πράσινο)

• Λυχνία LED στη συσκευή: Νέο συμβάν 
(Πράσινο)

• Ευκολία στη χρήση: Αυτόματη ανίχνευση από τα 
Windows

• Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree

Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθ φωτ
• Χρώματα οθόνης: 4.096 χρώματα
• Ανάλυση: 98 x 67 pixel
• Wallpaper & χρωματικά μοτίβα: 3 επιλογές 
χρήστη

Χωρητικότητα μνήμης
• Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20 
αναπάντητες & 10 εισερχόμενες κλήσεις

• Τηλεφωνικός κατάλογος: 100 στη βάση & 20 στη 
συσκευή

Ήχος
• Έλεγχος έντασης συσκευής: Έλεγχος έντασης 
ακουστικού και ηχείου 5 επιπέδων

• Προφίλ ήχων κλήσης: προγραμματιζόμενος, 
Διάκριση επίγειου δικτύου/Internet

• Τύπος ήχου κλήσης: πολυφωνικό
• Αριθμός μελωδιών: 10

Συμβατότητα Softphone
• Εμφάνιση κατάστασης λίστας επαφών
• Επεξ/σία κατάστασης χρήστη στο τηλέφωνο
• Απευθείας κλήση από τη λίστα επαφών

Απαιτήσεις συστήματος
• USB: Ελεύθερη θύρα USB
• Επεξεργαστής: PC βασισμένο σε Pentium με 

CPU 400 MHz ή ταχύτερη
• Μνήμη RAM: 128 MB
• Οδηγός CD-ROM ή DVD-ROM
• Χώρος στο σκληρό δίσκο: 50 MB
• Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows XP, IE 

6.0 SP1 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Σύνδεση στο Internet: Internet ευρείας ζώνης 

(>256 kbp)

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: Φορτιστής: 230 VAC 
έως 9 V/150 mA - Βάση: 230 VAC έως 9 V/300 
mA

• Τύπος μπαταριών: AAA NiMH
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 750mAh
• Αριθμός μπαταριών: 2
• Χρόνος ομιλίας: 10 ώρες
• Χρόνος αναμονής: > 100 ώρες
• Ισχύς ραδιοφώνου RF: <250 mW

Τεχνικές προδιαγραφές
• Εύρος σχετικής υγρασίας: Λειτουργία & 
Αποθήκευση: Μέχρι και 95% στους 40° C

• Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: Λειτουργία: 0 
έως +50° C Αποθήκευση: -25° C έως +70° C

• Πρότυπα EMC: EN 301489-1 και EN 301489-17
• Πρότυπα ασφαλείας: EN 60950
• Συμμορφώνεται με: TBR6 & EN 301 406 V1.5.1 

(με ραδιόφωνο)

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Συσκευή χειρός: 2
• Βάση
• Βάση σύνδεσης: 2
• Τροφοδοσία ρεύματος: 3
• Μπαταρίες: 4
• Καλώδιο αναλογικής γραμμής
• Οδηγός γρήγ. έναρξης
• CDROM
•

Προδιαγραφές
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