
 

 

Philips
Телефон Messenger

VOIP4332S
БЕЗПЛАТНИ международни 

интернет разговори*
VOIP433 е двоен DECT телефон, който ви дава възможност да правите или приемате 

обикновени телефонни разговори на вашата стационарна линия, както и безплатни или евтини 

разговори през Windows Live™ Messenger. Влезте в списъка на контактите си просто с 

натискане на бутон Messenger.

Говорете свободно с милиони
• Безплатни международни разговори през Windows Live™ Messenger*
• Разговори през Интернет навсякъде от къщи

Безплатна втора линия
• Стационарни и Интернет разговори с една слушалка
• Бърз бутон за Windows Live™ Messenger
• Вижте автоматично вашите контакти онлайн
• Евтин разговор със стандартни телефонни номера през Windows Live Call**

Без инсталация
• Автоматично признато от Windows - Plug&Play инсталация



 Безплатни разговори с цял свят през 
WLM
*Само за вашите онлайн контакти в Windows 
Live™ Messenger или MSN Messenger, през 
Windows Live™ Messenger 8.0. Изисквания към 
системата: Windows XP или по-нова / Windows 
Live™ Messenger 8.0. Посетете: http://get.live.com/
messenger/overview. Изисква се отделно закупена 
връзка в Интернет (за предпочитане 
широколентова). Microsoft, Windows, логото на 
Windows, Windows Live и MSN са или 
регистрирани запазени марки, или запазени марки 
на Microsoft Corporation в САЩ и/или други 
страни и се използват по лиценз от Microsoft.

Стационарни и Интернет разговори
Тъй като вашият телефон е свързан със 
стандартна PSTN линия И към Интернет линия, 
можете да установявате или приемате 
стационарни и Интернет разговори с една и съща 
слушалка.

Директен бутон за WLM
Само с едно натискане на бутона Windows Live™ 
Messenger можете да влезете директно в списъка 
на контактите си в Windows Live™ Messenger или 
MSN® Messenger. Показва се и списък на 
потребителите, които са влезли в Windows Live™ 
Messenger или MSN®, и можете да видите 
тяхното онлайн състояние.

Вижте кой е онлайн
Провеждайте безплатни разговори през 
Интернет, без да седите пред компютъра си. 
Можете да влезете директно в списъка на 
контактите си в Windows Live™ Messenger на 
вашата слушалка просто с натискане на неговия 
директен бутон Windows Live™.

Евтин разговор със стандартен номер
Windows Live™ Call предлага приемливи 
световни тарифи на стандартни телефонни 
номера (стационарен или мобилен телефонен 
номер). ** Тази услуга се предлага през Windows 
Live™ Messenger и изисква платена услуга, 
предоставяна от определена трета страна.

Признато от Windows
Просто свързвате телефона към USB порта на 
компютъра и инсталацията се извършва 
автоматично. Windows автоматично разпознава 
телефона. Това е напълно plug & play.
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Комфорт
• Управление на разговорите: Задържане на 
разговор, Прехвърляне на повиквания, 
Изчакване на повикванията*, ИД на 
повикващия*, Чакащо съобщение

• Бутони на слушалката: Регистриране на 
повикванията, Клавиатура за набиране, Линия, 
Затваряне на линията, 2 програмируеми бутона, 
4-посочен бутон за навигация, Messenger, Сила 
на звука

• Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
• Светодиод на базата: Свързване на Messenger 

(кехлибарен), Индикатор за захранване (зелен), 
Онлайн (мига зелено)

• Светодиод на слушалката: Ново събитие (зелен)
• Лесна употреба: Автоматично откриване от 

Windows
• Високоговорител - разговори със свободни 
ръце

Картина/дисплей
• Подсветка
• Цветове на дисплея: 4096 цвята
• Разделителна способност: 98 x 67 пиксела
• Тапети и цветови схеми: 3 избираеми от 
потребителя избора

Капацитет на паметта
• Записи в регистъра на повикванията: 20 
пропуснати и 10 приети

• Тел. книжка: 100 на базата и 20 на слушалката

Звук
• Регулиране на силата на звука на слушалката: 5-
степенно регулиране на силата на звука на 
слушалката и високоговорителя

• Профили за звънене: програмируем, 
Разпознаване на стационарен/Интернет

• Тип звънец: полифонични
• Брой мелодии: 10

Съвместимост със софтуерни 
телефони
• Показване на състоянието в списъка с контакти
• Промяна на потребителското състояние в 

телефона
• Набиране направо от списъка с контакти

Изисквания към системата
• USB: Свободен USB порт
• Процесор: Компютър с процесор Pentium 400 

MHz или по-добър
• RAM памет: 128 MB
• CD-ROM или DVD-ROM устройство
• Място на твърдия диск: 50 MB
• Операционна система: Microsoft Windows XP, 

IE 6.0 SP1 или по-нов
• Връзка с Интернет: Широколентов Интернет 

(>256 kbps)

Захранване
• Мрежово захранване: Зарядно устройство: 230 

VAC към 9V/150 mA - База: 230 VAC към 9V/300 
mA

• Тип батерия: AAA NiMH
• Капацитет на батериите: 750 mAh
• Брой батерии: 2
• Време за разговор: 10 часа
• Време на готовност: > 100 часа
• РЧ мощност на радиото: <250 mW

Технически данни
• Диапазон на относителна влажност: Работа и 
съхранение: до 95% при 40°C

• Диапазон на измерване на температура: Работа: 
от 0 до +50°C Съхранение: от - 25°C до +70°C

• EMC стандарти: EN 301489-1 и EN 301489-17
• Стандарти на безопасност: EN 60950
• В съответствие с: TBR6 и EN 301 406 V1.5.1 

(радио)

Съдържание на опаковката
• Слушалка: 2
• База
• Зарядно устройство: 2
• Електрозахранване: 3
• Батерии: 4
• Кабел за аналогова линия
• Ръководство за бърз старт
• CDROM
•

Спецификации
Телефон Messenger
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