
 

 

Philips Design collection
Telefone sem fios com 
atendedor

com Skype
Preto

VOIP8551B
Chamadas fáceis para Skype™ e telefones fixos
Sem necessidade de PC
O VOIP855 é um telefone DECT sem fios com Skype, que funciona sem um PC, oferecendo 
aos utilizadores total flexibilidade e independência . Um design elegante e uma qualidade de 
som cristalina reunem o melhor de dois mundos num único telefone fácil de utilizar.

Chamadas Skype e fixas de um único telefone
• Fácil de instalar
• Fácil de utilizar com uma mão
• Tecla directa Skype para aceder à sua lista de contactos

Faça chamadas Skype mesmo com o PC desligado
• Lista de contactos Skype acessível em qualquer parte da casa
• Veja automaticamente os seus contactos em linha
• Sempre ligado ao Skype

Alta voz para uma comunicação mãos livres
• Tecla directa mãos livres

Atendedor de chamadas pronto a usar
• Plug & Play para a rápida configuração e utilização do atendedor de chamadas
• Atendedor de chamadas com acesso directo
• Tempo de gravação de 30 minutos



 

VOIP8551B/26
• Marcação: Impulso, Por tons
Imagem/Visualização
• Cores do ecrã: 65000
• Cor da retroiluminação: Branco
• Resolução do Ecrã Principal: 128 x 128 pixel
• Tecnologia do Ecrã Principal: CSTN
• Retroiluminação

Som
• Controlo do Volume do Auscultador: Controlo 

em 5 níveis do volume do auscultador e do 
altifalante

• Toques do auscultador: Polifónicos
• Número de melodias: 5 standard e 10 polifónicas
• Perfis de toques: Distinção entre linha terrestre/

Internet

Comodidade
• Gestão de Chamadas: ID do Emissor, Chamada em 

Espera, Chamada em Retenção, Mensagem em 
espera, Transferência de Chamadas, Microfone 
sem som

• Teclas da estação de base: Tecla de pager, Teclas 
do atendedor de chamadas, Controlo do volume

• Teclado retroiluminado: Sim (branco)
• Teclas do microtelefone: Linha, Teclado numérico 

de marcação, 2 teclas de função, Altifalante, Tecla 
de direcção (4 pontos), Desligar, Skype

• Capacidade multibases: Até 4 bases
• Capacidade multi-auscultadores: Até 4 

auscultadores
• Fácil de Utilizar: Bloqueio do teclado numérico, 

Interface Gráfica do Utilizador, Controlo de 
Menus

• Interface do utilizador: Skype em LED
• Alta voz - Fale com as mãos livres
• Indicação da força do sinal

Conectividade
• Auscultadores: Através de tomada (auscultador)

Funcionalidades de Rede
• Antena: Integrada na base, Integrada no 

auscultador

Atendedor de Chamadas
• Atendedor de chamadas Plug & Play
• Contador de mensagens na base
• Capacidade de tempo de gravação: Até 30 min.

Capacidade de Memória
• Lista de contactos: 200 entradas partilhadas

Compatibilidade com Cliente VoIP
• Totalmente Integrado com Skype
• Certificação Skype

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

microtelefone

Requisitos do Sistema
• Ligação à Internet: Acesso de banda larga através 

de modem, router ou switch/hub

Alimentação
• Alimentação eléctrica: CA 220-240 V - 50Hz
• Número de pilhas: 2
• Capacidade das pilhas: 750 mAh
• Tempo de conversação: Até 12 horas
• Tempo em 'standby': Até 120 horas
• Tipo de pilhas: AAA NiMH
• Tipo de pilhas: Recarregável

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