
 

 

Philips
Telefone Messenger

VOIP4332B
Chamadas pela Internet GRÁTIS 

para todo o mundo*
O VOIP433 é um telefone DECT duplo que permite fazer ou atender chamadas telefónicas 
normais pela rede terrestre, assim como chamadas grátis ou mais baratas através do Windows 
Live™ Messenger. Basta premir a tecla Messenger para aceder à sua lista de contactos.

Fale livremente para milhões de pessoas
• Chamadas gratuitas para todo o mundo via o Windows Live™ Messenger*
• Chamadas pela Internet em qualquer parte da casa

Segunda linha gratuita
• Chamadas terrestres e pela Internet num telefone
• Teca directa Windows Live™ Messenger
• Veja automaticamente os seus contactos em linha
• Chamada económica para números de telefone normais via o Windows Live Call**

Sem instalação
• Reconhecido automaticamente pelo Windows - instalação Plug&Play



 Chamadas grátis mundiais via WLM
*Apenas para contactos do Windows Live™ 
Messenger ou MSN Messenger, através do Windows 
Live™ Messenger 8.0. Requisitos do sistema: 
Windows XP ou posterior / Windows Live™ 
Messenger 8.0. Visite: http://get.live.com/messenger/
overview. É necessária uma ligação à Internet 
adquirida em separado (recomenda-se banda larga). 
Microsoft, Windows, o logótipo Windows, 
Windows Live e MSN são marcas comerciais 
registadas ou marcas comerciais da Microsoft 
Corporation nos Estados Unidos da América e/ou 
noutros países e são usadas sob licença da Microsoft.

Chamadas terrestres e pela Internet
O seu telefone duplo está ligado à linha RTPC 
convencional E à Internet, pelo que pode estabelecer 
ou receber chamadas terrestres e pela Internet no 
mesmo telefone.

Tecla directa WLM
Com uma única pressão na tecla Windows Live™ 
Messenger, pode aceder directamente aos contactos 
do Windows Live™ Messenger ou MSN® 
Messenger. A lista dos utilizadores com sessão 
iniciada no Windows Live™ Messenger ou MSN® 
aparece e pode ver o seu estado on-line.

Veja quem está em linha
Faça chamadas grátis pela Internet sem ter de se 
sentar em frente ao computador. Pode aceder aos 
seus contactos do Windows Live™ Messenger 
directamente no auscultador, bastando premir a 
tecla directa Windows Live™.

Chamada económica para números 
normais
O Windows Live™ Call oferece preços globais 
acessíveis para os números de telefone normais 
(número de linha terrestre ou telemóvel).** Este 
serviço é proposto através do Windows Live™ 
Messenger e é fornecido mediante o pagamento de 
uma taxa aos fornecedores designados.

Reconhecido pelo Windows
Basta ligar o telefone ao USB do seu computador e a 
instalação é feita directamente. O Windows 
reconhece automaticamente o telefone. É 
completamente Plug & Play.
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Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Chamada em Retenção, 

Transferência de Chamadas, Chamada em espera*, 
Identificação do autor da chamada*, Mensagem em 
espera

• Teclas do microtelefone: Registo de chamadas, 
Teclado numérico de marcação, Linha, Desligar, 2 
teclas de função, Tecla de direcção (4 pontos), 
Messenger, Volume

• Teclas da estação de base: Tecla de pager
• LED na base: Ligação do Messenger (Âmbar), 

Ligado (Verde), Em linha (verde intermitente)
• LED no auscultador: Novo evento (Verde)
• Fácil de utilizar: Detecção automática pelo 

Windows
• Alta voz - fale com as mãos livres

Imagem/visualização
• Retroiluminação
• Cores do ecrã: 4096 cores
• Resolução: 98 x 67 pixéis
• Padrões de fundo e esquemas de cores: 3 opções 

seleccionáveis pelo utilizador

Capacidade de memória
• Entradas do registo de chamadas: 20 não atendidas 

e 10 recebidas
• Lista de contactos: 100 na base e 20 no 

microtelefone

Som
• Controlo do Volume do Auscultador: Controlo 

em 5 níveis do volume do auscultador e do 
altifalante

• Perfis de toques: programável, Distinção entre 
linha terrestre/Internet

• Tipo de toque: polifónico
• Número de melodias: 10

Compatibilidade com Softphone
• Ver estado da lista de contactos
• Edição estado do utilizador no telefone
• Chamada directa da lista de contactos

Requisitos do Sistema
• USB: Porta USB livre
• Processador: Computador Pentium com UCP de 

400 MHz ou superior
• memória RAM: 128 MB
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM
• Espaço do disco rígido: 50 MB
• Sistema Operativo: Microsoft Windows XP, IE 6.0 

SP1 ou superior
• Ligação à Internet: Internet de Banda Larga (> 256 

kbps)

Potência
• Alimentação eléctrica: Carregador: 230 V CA para 

9 V/150 mA - Base: 230 V CA para 9 V/300 mA
• Tipo de pilha: AAA NiMH
• Capacidade da bateria: 750 mAh
• Número de pilhas: 2
• Tempo conv.: 10 horas
• Tempo em espera: > 100 horas
• Potência RF Rádio: < 250 mW

Especificações técnicas
• Limites de humidade relativa: Funcionamento e 

Armazenamento: Até 95% a 40 °C
• Limites de medição da temperatura: 

Funcionamento: 0 a +50 °C Armazenamento: -25 
°C a +70 °C

• Normas EMC: EN 301489-1 e EN 301489-17
• Normas de segurança: EN 60950
• Conformidade com: TBR6 e EN 301 406 V1.5.1 

(rádio)

Conteúdo da embalagem
• Microtelefone: 2
• Encaixe
• Carregador: 2
• Fonte de alimentação: 3
• Pilhas: 4
• Cabo de linha analógica
• Guia de Iniciação Rápido
• CD-ROM
•

Especificações
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