
 

 

Philips
Internet/DECT-telefoon

VOIP8411B
Offline internettelefonie

U hoeft uw PC niet aan te zetten
De VOIP841 is de eerste draadloze DECT-telefoon voor Skype die kan worden gebruikt zonder PC. 

Consumenten profiteren van volledige flexibiliteit en zijn niet meer afhankelijk van de PC. Het grafische 

kleurenscherm en het uitstekende, heldere geluid zorgen ervoor dat gesprekken weer persoonlijk 

worden.

Gebruik Skype gratis
• Geen installatie nodig
• U hoeft de PC niet aan te zetten

Skype is gemakkelijk
• Zie uw contactpersonen in kleur
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten

Traditionele telefoon en internettelefoon
• Overal gratis bellen via Skype
• Bellen via vaste lijn en via internet op één handset



 Overal gratis bellen via Skype
Gebruik uw VoiP-telefoon om overal via Skype te 
bellen. Met Skype kunt u gratis bellen naar andere 
Skype-gebruikers, waar zij zich ook bevinden. Skype 
en Skypeout zijn handelsmerken van Skype Limited.

Telefoon via vaste lijn en via internet
Aangezien uw dual-telefoon op de standaard PSTN-
lijn EN op internet is aangesloten, kunt u met één 
handset via een vaste lijn en via internet bellen.

Luidsprekertelefoon - handsfree praten
De handsfree modus maakt gebruik van een 
ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te 
versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten 
en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te 
houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met 
meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het 
gesprek aantekeningen wilt maken.
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Kenmerken
• Telefoonboek: 500 Skype-vermeldingen
Beeld/scherm
• Schermkleuren: 65000
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Resolutie van het hoofdscherm: 128 x 128 pixel
• Technologie voor het hoofdscherm: CSTN

Geluid
• Volumeregeling handset: Oortelefoon met 5 

niveaus en luidsprekervolumeregeling
• Ringtones handset: Polyfoon
• Aantal melodieën: 5 Std en 10 polyfoon
• Belprofielen: Onderscheid tussen vaste lijn/

internet

Gemak
• Gespreksbeheer: Nummerherkenning, 

Wisselgesprek, Gesprek in wacht, Bericht in de 
wacht, Oproep doorverbinden, Mute-functie 
microfoon

• Toetsen op het basisstation: Paging-toets
• Toetsen handset: Lijn, Toetsenpaneel, 2 softkeys, 

Luidspreker, Vierrichtingsnavigatietoets, 
Ophangen

• Gebruiksgemak: Blokkering van toetsenpaneel, 
Grafische gebruikersinterface, Bediening via 
menu's

• Gebruikersinterface: Skype op LED
• Verlicht toetsenpaneel: Ja (groen)
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten
• Meerdere basisstations mogelijk: Maximaal 4 

basisstations
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4 

handsets
• Signaalsterkte-indicator

Connectiviteit
• Headset: Via aansluiting van connector (handset)

Geheugencapaciteit

Netwerkfuncties
• Antenne: Geïntegreerd in basisstation, 

Geïntegreerd in handset
• Kiezen: Pulstoon, Toonkiezen

Compatibel met VoIP-clients
• Volledig geïntegreerd met Skype
• Skype-gecertificeerd

Compatibel met softphone
• Status Contactpersonen weergeven
• Gebruikersstatus bewerken op telefoon
• Rechtstr. oproep uit Contactpersonen
• Contactpersonen toevoegen via handset

Systeemvereisten
• Internetverbinding: Breedbandtoegang via modem, 

router of schakelaar/hub

Power
• Netstroom: AC 220 - 240 V - 50 Hz
• Batterijtype: AAA NiMH
• Soort batterij: Oplaadbaar
• Aantal batterijen: 2
• Batterijcapaciteit: 750 mAh
• Spreektijd: Maximaal 12 uur
• Stand-bytijd: Maximaal 120 uur

Inhoud verpakking
• Handset
• Oplader
• Stroomvoorziening: 2
• Snelstartgids
• Basisstation
• Analoge lijnkabel
• CD-ROM
• Batterijen
• Ethernet-kabel
•
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