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Highlights
USB telefoon met overzichtelijk keypad
(toetsenbord)
Gratis telefoneren via internet naar andere
gebruikers die dezelfde software gebruiken
Benodigde software om te telefoneren gratis
te downloaden via: www.skype.com
Benodigde software voor activering keypad
gratis te downloaden via: www.voipvoice.com
PC geluidskaart is niet noodzakelijk
Eenvoudig en snel aan te sluiten op USB
poort van de PC/laptop
Prestatiekenmerken
Haakcontact zowel op de basis als op de
hoorn voor het aannemen/ verbreken van een
telefoongesprek*
LED's op het toestel voor weergave van
verbinding/ status*
Overzichtelijk toetsenbord*

Systeemvereisten
Windows® 98SE/ 2000/ ME of XP
USB poort of USB hub met externe voeding
233 Mhz Pentium® II of hoger IBM®
compatible PC
Geheugen: minimaal 32 MB RAM
Inbelverbinding (minimaal 33k6 Bps) of een
breedband (kabel/ADSL) verbinding
Vrije harddisk ruimte: minimaal 23 MB
Leveringsomvang
tiptel 116 cyberphone
Gebruiksaanwijzing
Overige
Afmeting (L x B x D): 180 x 55 x 55 mm
Gewicht: 266 gram

* Functionaliteiten afhankelijk van gebruikte software

Microfoon tijdens een gesprek uit- en
in te schakelen (Mute toets)*
Noise cancelling microfoon
Volume hoorn instelbaar*
Binnenkomende oproep zowel zichtbaar
op het beeldscherm als hoorbaar d.m.v.
een oproepsignaal in de hoorn

Model
tiptel 116 cyberphone
frosted silver
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