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Internet/DECT-telefoon

VOIP3211S
Gratis bellen

Met de VOIP 321 kunt u gratis bellen via Skype en normale telefoonlijnen. U kunt met 
één handset via beide netwerken bellen en gebeld worden. Daarnaast kunt u zien wie er 
online is zonder dat u naar de PC hoeft; dit wordt weergegeven op het scherm.

Gebruik Skype gratis
• Wereldwijd gratis bellen
• Direct Skype-toets voor toegang tot uw Contactpersonen
• Telefonische vergaderingen met meerdere personen via Skype

Universele telefoon
• Bellen of gebeld worden via Skype
• Bellen of gebeld worden via de vaste lijn

Skype is gemakkelijk
• Lage gesprekskosten voor standaardtelefoonnummers via SkypeOut
• Skype-contactpersonen thuis overal toegankelijk
• Net zo gemakkelijk als een standaard draadloze telefoon
 



 Wereldwijd gratis bellen
Gebruik uw VoiP-telefoon om overal via Skype te 
bellen. Met Skype kunt u gratis bellen naar andere 
Skype-gebruikers, waar zij zich ook bevinden. Skype 
en Skypeout zijn handelsmerken van Skype Limited.

Direct Skype-toets
Met één druk op de Skype-toets hebt u rechtstreeks 
toegang tot uw Skype-contactpersonen. De lijst met 
gebruikers die momenteel zijn ingelogd op Skype 
wordt weergegeven en u kunt hun online status zien. 
Met deze Skype-toets kunt u ook de lijn kiezen 
(zodra u een contactpersoon hebt geselecteerd) en 
bellen via Skype (Skype en Skypeout).

Universele telefoon
Met deze Dualphone kunt u bellen via internet en/
of** via de normale vaste lijn met de mobiliteit, 
geluidskwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van een 
draadloze telefoon. ** Als u twee handsets hebt, 
kunt u de ene gebruiken om te bellen via internet en 
de andere voor bellen via de vaste lijn.

Lage gesprekskosten met SkypeOut
Met Skypeout kunt u tegen lage kosten via Skype 
bellen met vrienden die via de traditionele vaste lijn 
of mobiele telefoon bellen. Skype en Skypeout zijn 
handelsmerken van Skype Limited. Windows XP/
2000 via breedband. PC moet zijn ingeschakeld en 
Skype moet zijn aangesloten.

Skype-contactpersonen overal
Geniet van gratis bellen via internet zonder dat u 
daarvoor achter de computer hoeft te zitten. U ziet 
de Skype-contactpersonen rechtstreeks op uw 
handset.
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Kenmerken
• Specificaties USB: Specificaties USB 1.1
Gemak
• Gespreksbeheer: Nummerherkenning, 

Wisselgesprek, Gesprek in wacht, Bericht in de 
wacht, Oproep doorverbinden

• Toetsen handset: Lijn, Toetsenpaneel, 
Telefoonboek, Gesprekkenlog, Nummerherhaling, 
Skype, Luidspreker

• Toetsen op het basisstation: Paging-toets
• Gebruikersinterface: Skype op LED
• Verlicht toetsenpaneel: Ja (oranje)
• Luidsprekertelefoon - handsfree

Beeld/scherm
• Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

Geheugencapaciteit
• Gegevens in gesprekkenlog: 15 gemist en 5 

ontvangen
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 oproepen
• Telefoonboek: 50 namen en nummers

Geluid
• Volumeregeling handset: Oortelefoon met 5 

niveaus en luidsprekervolumeregeling
• Type ringtone: polyfoon
• Aantal melodieën: 10
• Belprofielen: Onderscheid tussen vaste lijn/

internet, programmeerbaar

Compatibel met softphone
• Status Contactpersonen weergeven
• Gebruikersstatus bewerken op telefoon
• Rechtstr. oproep uit Contactpersonen

Compatibel met VoIP-clients
• Volledig geïntegreerd met Skype
• PC-functionaliteit: Gebruik alle functies van de PC 

voor uw telefoongesprekken

Compatibel met USB
• Snelheid: Volledige 12 Mbps

Systeemvereisten
• USB: Vrije USB-poort
• Processor: Pentium-PC met processor van 400 

MHz of hoger
• RAM-geheugen: 128 MB
• Ruimte op harde schijf: 30 MB of meer
• Besturingssysteem: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Internetverbinding: 33,6 kbps of sneller (bij 

voorkeur breedband)
• CD-ROM- of DVD-ROM-station

Vermogen
• Netspanning: Oplader: 230 V AC tot 9 V/150 mA - 

Basisstation: 230 V AC tot 9 V/300 mA
• LED-indicator voor voeding: Groen
• Batterijtype: AAA NiMH
• Aantal batterijen: 2
• Spreektijd: 10 uur
• Stand-bytijd: > 100 uur
• Radio RF-vermogen: < 250 mW

Technische specificaties
• Relatieve vochtigheid: In bedrijf en opslag: 

maximaal 95% bij 40 °C
• Bereik van de temperatuurmeting: In bedrijf: 0 tot 

50 °C Opslag: -25 °C tot 70 °C
• EMC-normen: EN 301489-1 en EN 301489-17
• Veiligheidsnormen: EN 60950
• Voldoet aan: EN 300176 (radio)

Inhoud verpakking
• Handset
• Basisstation
• Oplader
• Stroomvoorziening: 2
• Batterijen
• Analoge lijnkabel
• Snelstartgids
• CD-ROM
•
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