tiptel 118
USB phone
Telefoneren via Internet

Gratis telefoneren via internet
tiptel 118 USB phone
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USB internet telefoontoestel
tiptel 118 USB phone

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' 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*

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

* 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

Overige

de toetsen van het toestel

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

Model
tiptel 118 USB phone
Metallic black

Art.-Nr.
1083020 (NL)
1121830 (B)
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