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 321 pode fazer chamadas Skype gratuitas assim como chamadas por linhas 

rmais. Pode fazer e receber chamadas em ambas as redes a partir de um único 

e pode ver quem está on-line sem ir ao computador, basta olhar para o visor.

e livremente o Skype
madas gratuitas para todo o mundo
a directa Skype para aceder à sua lista de contactos
conferências Skype com vários amigos

da linha gratuita
madas através do Skype e por linha terrestre, em simultâneo**
 ou receba chamadas pelo sistema Skype
 ou receba chamadas por linha terrestre

e facilmente o Skype
madas de baixo custo em números de telefone normais com SkypeOut
 de contactos Skype acessível em qualquer parte da casa
fácil de utilizar como um telefone sem fios normal
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Comodidade
• Gestão de Chamadas: ID do Emissor, Chamada 

em Espera, Chamada em Retenção, Mensagem em 
espera, Transferência de Chamadas

• Teclas do microtelefone: Linha, Teclado numérico 
de marcação, Lista de contactos, Registo de 
chamadas, Remarcação, Skype, Altifalante

• Teclas da estação de base: Tecla de pager
• Interface do utilizador: Skype em LED
• Teclado retroiluminado: Sim (Âmbar)
• Alta voz - Fale com as mãos livres

Imagem/Visualização
• Cor da retroiluminação: Âmbar

Capacidade de Memória
• Entradas do registo de chamadas: 15 não 

atendidas e 5 recebidas
• Capacidade de Lista de Remarcação: 10 chamadas
• Lista de contactos: 50 nomes e números

Som
• Controlo do Volume do Auscultador: Controlo 

em 5 níveis do volume do auscultador e do 
altifalante

• Tipo de toque: polifónico
• Número de melodias: 10
• Perfis de toques: Distinção entre linha terrestre/

Internet, programável

Compatibilidade com Softphone
• Ver estado da lista de contactos
• Edição estado do utilizador no telefone
• Chamada directa da lista de contactos

Compatibilidade com Cliente VoIP
• Totalmente Integrado com Skype
• Funcionalidade para PC: Utilize todas as funções 

do computador para estabelecer chamadas 
telefónicas

Compatibilidade com USB
• Velocidade: 12 Mbps completos
• Especificação USB: Especificação USB 1.1

Requisitos do Sistema
• USB: Porta USB livre
• Processador: Computador Pentium com UCP de 

400 MHz ou superior
• memória RAM: 128 MB
• Espaço do disco rígido: 30 MB ou mais
• Sistema Operativo: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Ligação à Internet: 33,6 kbps ou superior (banda 

larga recomendada)
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Potência
• Alimentação eléctrica: Carregador: 230 V CA 

para 9 V/150 mA - Base: 230 V CA para 9 V/300 
mA

• Indicador LED de energia: Verde
• Tipo de bateria: AAA NiMH
• Número de pilhas: 2
• Tempo de conversação: 10 horas
• Tempo em 'standby': > 100 horas
• Potência RF Rádio: < 250 mW

Especificações Técnicas
• Limites de humidade relativa: Funcionamento e 

Armazenamento: Até 95% a 40 °C
• Limites de medição da temperatura: 

Funcionamento: 0 a +50 °C Armazenamento: -25 
°C a +70 °C

• Normas EMC: EN 301489-1 e EN 301489-17
• Normas de segurança: EN 60950
• Conformidade com: EN 300176 (rádio)

Conteúdo da embalagem
• Base
• Cabo de linha analógica
• Guia de Iniciação Rápido
• CD-ROM
• Microtelefone: 2
• Carregador: 2
• Alimentação eléctrica: 3
• Pilhas: 4
•

Telefone Internet/DECT
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