
Gratis telefoneren via internet
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Met de tiptel 116 cyberphone is gratis

telefoneren via internet voor iedereen

mogelijk. Met de benodigde software,

zoals bijvoorbeeld die van Skype, 

een PC, ADSL of andere breedband-

aansluiting en het tiptel 116 cyber-

phone telefoontoestel, kan er gratis

getelefoneerd worden met bijvoorbeeld

andere Skype gebruikers.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid

om tegen een voordelig tarief te 

bellen naar personen die over een vaste

of mobiele telefoonaansluiting beschik-

ken. Hiervoor beschikt het toestel, net

als een gewoon telefoontoestel, over

een keypad (toetsenbord) zodat u het

telefoonnummer eenvoudig kunt intoet-

sen. Via de toetsen van het keypad

heeft u tevens de beschikking over

diverse functies, zoals nummerherha-

ling van het laatst gekozen telefoon

nummer, het in- en uitschakelen van de 

microfoon tijdens een gesprek (mute)

en is de volume van de luidspreker

instelbaar.

Een ander voordeel is dat het bellen via

internet niet aan een locatie gebonden

is. Als u op reis bent, kunt u met het

toestel, de gebruikte software, een

PC/laptop en een breedband-

internetverbinding op voordelige manier

contact onderhouden met vrienden en

familie die ook gebruikmaken van deze

manier van telefoneren.

De tiptel 116 cyberphone is gemakkelijk

aan te sluiten op de USB poort van 

de PC en de benodigde software is

eenvoudig gratis te downloaden via

internet. Na installatie van de software,

is het toestel klaar voor gebruik en 

kan er direct getelefoneerd worden naar

andere gebruikers. 

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 

www.tiptel.nl

www.tiptel.be



USB internet telefoontoestel

tiptel 116 cyberphone 
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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* 

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 

PC geluidskaart is niet noodzakelijk

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
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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

Model Art.-Nr.

tiptel 116 cyberphone 1083010

frosted silver


