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via internet én telefoneren via
het telefoonnetwerk mét een
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tiptel cyberBOX 100
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gratis via internet gebeld worden, maar
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gratis te downloaden via www.skype.com
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De tiptel cyberBOX 100 wordt aange-

Benodigde software voor het toestel gratis

gebruik te kunnen maken van gratis

sloten op uw telefoonaansluiting, op

te downloaden via www.tiptel.nl /

bellen via internet is dus niet nodig,

uw PC en op uw telefoontoestel. Door

u kunt uw eigen telefoontoestel hier-

middel van de "ster" toets van uw tele-

voor gebruiken.
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PC geluidskaart is niet noodzakelijk
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internet. Het enige dat verder nodig is,

toestellen maar ook gewone telefoon-
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toestellen worden aangesloten. Als u

breedband aansluiting en de gratis te

een draadloos DECT telefoontoestel

downloaden software van Skype.
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Telefoneren via Internet
tiptel cyberBOX 100

Highlights
Switchbox: keuze tussen bellen via het
analoge netwerk of gratis bellen via internet mét uw eigen telefoontoestel
Gratis telefoneren via internet met een normaal telefoontoestel naar andere gebruikers
die dezelfde software gebruiken

Ook aan te sluiten op analoge poort van telefooncentrale waardoor eenvoudig met het op
de tiptel cyberBOX 100 aangesloten telefoontoestel via de "ster" toets gekozen kan worden voor een gratis internet gesprek of
gesprek via de telefooncentrale.
Systeemvereisten

Geen extra telefoontoestel noodzakelijk:
geschikt voor draadloos DECT telefoontoestel
of gewoon analoog telefoontoestel

Windows 2000 of XP

Eenvoudig wisselen tussen normale telefoongesprekken en gratis internet gesprekken met behulp van "ster" toets

233 Mhz Pentium II of hoger IBM compatible
PC

Benodigde software om te telefoneren gratis te
downloaden via www.tiptel.nl / www.tiptel.be

Breedband (kabel/ADSL)verbinding

PC geluidskaart is niet noodzakelijk

Prestatiekenmerken
Eenvoudig en snel aan te sluiten op analoge
telefoonaansluiting en USB poort van de
PC/laptop
Wisselen tussen normale telefoongesprekken
en gratis internet gesprekken met behulp van
"ster" toets

USB poort of USB hub met externe voeding
(min USB 1.1)

Geheugen: minimaal 32 MB RAM

Vrije harddisk ruimte: minimaal 23 MB

Leveringsomvang
tiptel cyberBOX 100
USB kabel
Telefoonkabel
Gebruiksaanwijzing

Draadloos DECT telefoontoestel en gewone
analoge telefoontoestellen aansluitbaar

Model
tiptel cyberBOX 100

Art.-Nr.
1083004

Tiptel bv
Camerastraat 2
NL - 1322 BC Almere
Tel:
+31 (0) 36 53 666 50
Fax:
+31 (0) 36 53 678 81
E-mail:
info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV/SA
Leuvensesteenweg 510 bus 4
B - 1930 Zaventem
Tel:
+32 (0) 2 7149333
Fax:
+32 (0) 2 7149334
E-mail:
tiptel@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be

EDV-Nr. 0000000 02/2005

Änderungen vorbehalten

PC geluidskaart is niet noodzakelijk

