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tiptel 217 wireless

USB phone

Gratis telefoneren via internet

tiptel 217 wireless USB phone
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De tiptel 217 wireless USB phone is

een draadloze USB telefoon waarmee u

eenvoudig en snel gratis via internet

kunt bellen. De draadloze functie biedt

vele mogelijkheden. Zo bent u niet

langer gebonden aan uw stoel achter de

PC, maar kunt u vrij rondlopen tijdens

het bellen. U kunt bijvoorbeeld makke-

lijk iets opzoeken of iets anders doen

terwijl u via bijvoorbeeld Skype of

VoipBuster belt. U sluit eenvoudig het

basisstation aan op de USB poort van

de PC en het toestel is klaar voor

gebruik.

De tiptel 217 wireless USB phone is

strak en modern vormgegeven in 

de kleuren zwart met zilver en beschikt

over een blauw verlicht, grafisch

display. Via het overzichtelijke toetsen-

bord kunnen naast het invoeren van

een telefoonnummer ook functies als

belhistorie worden gekozen. Het toestel

heeft een speciale toets voor een over

zicht in het display van welke Skype of

VoipBuster contactpersonen ‘online’ en

‘offline’ zijn. Om het geheel te comple-

teren kan er met het basisstation van

de tiptel 217 wireless USB phone han-

denvrij gebeld worden. Tevens kan er

een headset worden aangesloten op de

handset. 

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 gratis software van

bijvoorbeeld Skype of VoipBuster, een

PC/laptop en een breedband internet-

verbinding op een voordelige manier

contact houden met vrienden en familie

die over dezelfde faciliteiten beschik-

ken.

Draadloze USB telefoon voor gratis telefoneren

via internet naar andere gebruikers van 

dezelfde software

Blauw verlicht, grafisch display met 

naamweergave

2,4 GHz techniek: bereik basisstation-handset 

max.10 meter (afhankelijk van omgeving)

Overzichtelijk toetsenbord voor o.a. het kiezen 

van een telefoonnummer en belhistorie

Toets voor een overzicht van (‘online’ en 

‘offline’) contactpersonen in het display

Headset aansluiting

Handenvrij spreken en meeluisteren

Compatible met o.a. Skype, VoipBuster, 

VoipStunt, NetAppel, SIP Discount, 

VoIPCheap, Internetnetcalls.com, voip 

discount, SparVoIP, Netmeeting* / MSN

Messenger*, mediaring*, net2phone*, 

dialpad*, Zoep* en Google Talk*



USB internet telefoontoestel

tiptel 217 wireless USB phone
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Model Art.-Nr.

tiptel 217 wireless 1083023 (NL)

USB phone 3110210 (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

Highlights

Draadloze USB telefoon voor gratis telefone-

ren via internet naar andere gebruikers van

dezelfde software

Blauw verlicht, grafisch display met naam-

weergave

2,4 GHz techniek: bereik basisstation-handset

max. 10 meter (afhankelijk van omgeving)

Overzichtelijk toetsenbord voor o.a. het kiezen

van een telefoonnummer en belhistorie

Toets voor een overzicht van (‘online’ en

‘offline’) contactpersonen in het display

Headset aansluiting

Handenvrij spreken en meeluisteren

Compatible met o.a. Skype, VoipBuster,

VoipStunt, NetAppel, SIP Discount,

VoIPCheap, Internetnetcalls.com, voip 

discount, SparVoIP, Netmeeting* / MSN

Messenger*, mediaring*, net2phone*, 

dialpad*, Zoep* en Google Talk*

Prestatiekenmerken

Toetsen voor het aannemen/verbreken van

een telefoongesprek

Noise cancelling microfoon

Binnenkomende oproep zowel zichtbaar op

het beeldscherm als hoorbaar d.m.v. een

oproepsignaal 

Zowel het basisstation als de handset geeft

een oproepsignaal 

PC geluidskaart is niet noodzakelijk

Systeemvereisten

Windows ®/2000/XP

USB poort of USB hub met externe voeding

(min. USB 1.1)

400 Mhz Pentium ®II of hoger IBM ® 

compatible PC

Geheugen: minimaal 128 MB RAM

USB kabel

Leveringsomvang

tiptel 217 wireless USB phone:

handset en basisstation

Gebruiksaanwijzing

USB kabel

Overige

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

Gewicht: handset: 90 gram basisstation: 

140 gram

Frequentie: 2,4 GHz ISM Band

* De tiptel 217 wireless 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


