
 

Philips
Internet/DECT-telefon

VOIP8411B
Internettelefoni offline

Du behøver slet ikke at tænde din PC
VOIP841 er en af de første trådløse DECT-telefoner med Skype, der fungerer uden en 
PC, så brugerne bliver fleksible og uafhængige af deres PC. Med fuldt grafisk farve-display 
og enestående klar lyd er det igen en nydelse at telefonere.

Skype - gratis telefoni
• Uden installation
• Du behøver slet ikke at tænde din PC

Skype - nem telefoni
• Få vist dine kontaktpersoner i farve
• Telefonhøjttaler - Tal uden at holde

Almindelig telefon og internet-telefon
• Gratis Skype-opkald overalt
• Fastnet- og internetopkald på samme håndsæt
 



 Gratis Skype-opkald overalt
Brug din VoIP-telefon til opkald via Skype, uanset 
hvor du befinder dig. Med Skype kan du foretage 
gratis opkald over hele verden til andre Skype-
brugere. Skype og SkypeOut er varemærker 
tilhørende Skype Limited.

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.

Telefonhøjttaler - Tal uden at holde
Håndfri brug med den indbyggede højttaler der 
forstærker den talendes stemme, så du kan tale og 
lytte uden at holde røret til øret. Det er specielt 
nyttigt, hvis I er flere tilstede, eller du vil tage noter.
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Vigtigste nyheder
• Ethernet-kabel
•

Billede/display
• Skærmfarver: 65000
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Hovedskærmopløsning: 128 x 128 pixel
• Hovedskærmteknologi: CSTN

Lyd
• Lydstyrke på håndsæt: Lydstyrkeregulering i 5 

niveauer til ørestykke og højttaler
• Håndsæt ringetoner: Polyfonisk
• Antal melodier: 5 std og 10 polyfoniske
• Ringeprofiler: Fastnet eller internet

Komfort
• Opkaldsstyring: Vis nummer, Banke på, Opkald i 

venteposition, Meddelelse venter, Viderestilling, 
Mikrofon-afbryder

• Basestation taster: Personsøgningstast
• Håndsæt taster: Linje, Opkaldstastatur, 2 

skærmtaster, Højttaler, 4-vejs navigationstast, Læg 
på

• Brugervenlighed: Tastaturlås, Grafisk 
brugergrænseflade, Menubetjening

• Brugerflade: Skype tændt-indikator
• Baggrundsbelyst tastatur: Ja (grøn)
• Telefonhøjttaler – tal håndfrit
• Multi-base: Op til 4 baser
• Mulighed for flere håndsæt: Op til fire håndsæt
• Angivelse af signalstyrke

Tilslutning
• Hovedsæt: Via jack-stik (håndsæt)

Hukommelseskapacitet
• Telefonbog: 500 Skype-poster

Netværksfunktioner
• Antenne: Integreret på base, Integreret på håndsæt
• Opkald: puls, Pulse, Tone

VoIP klient kompatibilitet
• Fuldt integreret med Skype
• Skype-certificeret

Softphone-kompatibilitet
• Vis status over kontaktliste
• Rediger brugerstatus på telefonen
• Direkte opkald fra kontaktliste
• Tilføj nye kontaktpers. via håndsættet

Systemkrav
• Internet-tilslutning: Adgang til bredbånd via 

modem, router eller switch/hub

Strøm
• Lysnet: AC 220-240V - 50 Hz
• Batteritype: AAA, NiMH
• Batteritype: Genopladelig
• Batterier: 2 mW
• Batterikapacitet: 750 mAh
• Taletid: Op til 12 timer
• Standby-tid: Op til 120 timer

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