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Met de tiptel 118 USB phone kan er

snel en eenvoudig gratis via internet

gebeld worden. De tiptel 118 USB

phone beschikt over een overzichtelijk

toetsenbord. Via de VoIP-toets kan men

direct door de 'Skype software' blade-

ren en bijvoorbeeld in één oogopslag

zien welke contactpersonen 'online' en

'offline' zijn. Daarnaast kunnen ook

functies als het invoeren van een tele-

foonnummer, nummerherhaling van het

laatst gekozen telefoonnummer en het

volume van de hoorn ingesteld worden. 

Naast het toestel is alleen een PC/

laptop met een ADSL of andere breed-

band aansluiting nodig. De benodigde

software om gratis te kunnen telefone-

ren, bijvoorbeeld 'Skype software' kan

gratis via internet gedownload worden.

Na het downloaden en installeren van

de software kan er direct  getelefoneerd

worden naar andere gebruikers met

dezelfde software. De tiptel 118 USB

phone is gemakkelijk aan te sluiten op

de USB poort van de PC.

Naast het gratis bellen via internet

bestaat ook de mogelijkheid om tegen

een voordelig tarief te bellen naar

personen die over een vaste of mobiele

telefoonaansluiting beschikken. Ook als

u op reis of vakantie bent, kunt u met

het toestel, de gebruikte software, een

PC/laptop en een breedband internet-

verbinding op een voordelige manier

contact houden met vrienden en familie.

Gratis telefoneren via internet

tiptel 118 USB phone

www.tiptel.nl

www.tiptel.be

USB telefoon voor gratis telefoneren via 

internet naar andere gebruikers die dezelfde 

software gebruiken, bijvoorbeeld 'Skype 

software'.

Overzichtelijk toetsenbord met VoIP-toets 

voor direct bladeren door de 'Skype' software,

een overzicht van alle 'online' en 'offline' 

contactpersonen en functies als kiezen van 

een telefoonnummer, eenvoudig bladeren door 

oproeplijsten en volume van de luidspreker 

instellen 

Benodigde software om te telefoneren gratis

te downloaden via: www.tiptel.nl

Eenvoudig en snel aan te sluiten op USB poort

van de PC/laptop

Geschikt voor wandmontage

Compatible met o.a. Skype, netmeeting* / 

MSN messenger*, mediaring*, net2phone*, 

dialpad* en VoipBuster*



USB internet telefoontoestel

tiptel 118 USB phone
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Model Art.-Nr.

tiptel 118 USB phone 1083020 (NL)

Metallic black 1121830 (B)
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

Prestatiekenmerken

Haakcontact voor het aannemen/verbreken

van een telefoongesprek

Binnenkomende oproep zowel zichtbaar op

het beeldscherm als hoorbaar d.m.v. een

oproepsignaal 

PC geluidskaart is niet noodzakelijk

Systeemvereisten

Windows ®/2000/XP

USB poort of USB hub met externe voeding

233 Mhz Pentium ®II of hoger IBM ®

compatible PC

Geheugen: minimaal 32 MB RAM

Leveringsomvang

tiptel 118 USB phone

Gebruiksaanwijzing

Overige

Afmeting (L x B x D): 205 x 80 x 45 mm

Gewicht: 339 gram

Highlights

USB telefoon voor gratis telefoneren via

internet naar andere gebruikers die dezelfde

software gebruiken, bijvoorbeeld 'Skype

software'.

Overzichtelijk toetsenbord met VoIP-toets voor

direct bladeren door de 'Skype' software, een

overzicht van alle 'online' en 'offline' contact-

personen en functies als kiezen van een tele-

foonnummer, eenvoudig bladeren door oproe-

plijsten en volume van de luidspreker instellen 

Benodigde software om te telefoneren gratis 

te downloaden via: www.tiptel.nl

Eenvoudig en snel aan te sluiten op USB

poort van de PC/laptop

Geschikt voor wandmontage

Compatible met o.a. Skype, netmeeting* /

MSN messenger*, mediaring*, net2phone*,

dialpad* en VoipBuster*

* De tiptel 118 USB phone functioneert met deze programma's

alleen als audio-apparaat. Het kiezen van het telefoonnummer

en bediening van de software etc. gebeurt via de PC en niet via

de toetsen van het toestel


