
 

 

Philips
Telefon z komunikatorem

VOIP4332S
DARMOWE połączenia przez Internet 

z całym światem*
Model VOIP433 to telefon Dual DECT, który umożliwia wykonywanie i odbieranie zwykłych połączeń 

telefonicznych z linii stacjonarnej oraz bezpłatnych lub tanich połączeń przez komunikator Windows 

Live™ Messenger. Aby uzyskać dostęp do listy kontaktów, wystarczy nacisnąć przycisk Messenger.

Bezpłatne rozmowy z ludźmi na całym świecie
• Bezpłatne połączenia z całym światem przez komunikator Windows Live™ Messenger*
• Rozmowy internetowe w dowolnym miejscu w domu

Druga linia za darmo
• Rozmowy przez linię stacjonarną i przez Internet za pomocą jednej słuchawki
• Bezpośredni przycisk komunikatora Windows Live™ Messenger
• Automatyczne wyświetlanie dostępnych kontaktów
• Tanie połączenia z numerami stacjonarnymi lub komórkowymi przez usługę Windows Live 

Call**

Bez instalacji
• Instalacja Plug & Play — automatyczne rozpoznanie w środowisku Windows



 Darmowe rozmowy ze światem przez 
WLM
*Tylko z kontaktami w komunikatorze Windows 
Live™ Messenger lub MSN Messenger, przy użyciu 
wersji Windows Live™ Messenger 8.0. Wymagania 
systemowe: Windows XP lub nowszy / Windows 
Live™ Messenger 8.0. Wejdź na stronę internetową: 
http://get.live.com/messenger/overview. Wymagane 
połączenie z Internetem, zakupione osobno 
(zalecane połączenie szerokopasmowe). Microsoft, 
Windows, logo Windows, Windows Live i MSN są 
znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami 
handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach 
Zjednoczonych i/lub innych krajach i są użyte na 
podstawie licencji firmy Microsoft.

Rozmowy stacjonarne i przez Internet
Ten telefon jest podłączony do standardowej linii 
PSTN oraz do Internetu, co umożliwia wykonywanie 
połączeń stacjonarnych i przez Internet za pomocą 
jednej słuchawki.

Bezpośredni przycisk komunikatora 
WLM
Wystarczy jeden raz nacisnąć przycisk komunikatora 
Windows Live™ Messenger, aby uzyskać dostęp do 
listy kontaktów komunikatora Windows Live™ 
Messenger lub komunikatora MSN® Messenger. 
Zostanie wyświetlona lista użytkowników 
zalogowanych do tych komunikatorów oraz ich 
status on-line.

Zobacz, kto jest dostępny
Ciesz się darmowymi rozmowami przez Internet bez 
konieczności siedzenia przed komputerem. Listę 
kontaktów komunikatora Windows Live™ 
Messenger można wyświetlić bezpośrednio w 
słuchawce, naciskając przycisk Windows Live™.

Tanie połączenia standardowe
Windows Live™ Call oferuje tanie połączenia na 
całym świecie z numerami telefonów stacjonarnych 
lub komórkowych. **Ta usługa jest dostępna w 
pakiecie Windows Live™ Messenger i jest płatna.

Rozpoznawany przez Windows
Wystarczy podłączyć telefon do gniazda USB w 
komputerze, a instalacja zostanie przeprowadzona 
automatycznie. Telefon zostanie rozpoznany 
automatycznie w systemie Windows. A wszystko 
dzięki instalacji Plug & Play.
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Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Zawieszanie połączeń, 

Przekazywanie połączeń, Połączenia oczekujące*, 
Identyfikacja numeru*, Wiadomości oczekujące

• Przyciski słuchawki: Rejestr połączeń, Klawiatura 
numeryczna, Linia, Rozłączenie, 2 przyciski 
programowane, 4-kierunkowy przycisk 
nawigacyjny, Messenger, Głośność

• Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
• Dioda na stacji bazowej: Połączenie z 

komunikatorem Messenger (pomarańczowe), 
Zasilanie włączone (zielone), Połączony (miga na 
zielono)

• Dioda na słuchawce: Nowe wydarzenie (zielone)
• Łatwa obsługa: Automatyczne rozpoznanie w 
środowisku Windows

• Telefon głośnomówiący

Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Kolory wyświetlacza: 4096 kolorów
• Rozdzielczość: 98 x 67 pikseli
• Tapety i schematy kolorów: Możliwość wyboru 3 

użytkowników

Pojemność pamięci
• Pozycje rejestru połączeń: 20 nieodebranych i 10 

odebranych
• Książka telefoniczna: 100 w stacji bazowej i 20 na 

słuchawce

Dźwięk
• Regulacja głośności słuchawki: 5-poziomowa 

regulacja głośności słuchawki dousznej i głośnika
• Profile dzwonków: programowalny, Rozróżnienie 

linii stacjon./internet.
• Typ dzwonka: polifoniczny
• Liczba melodii: 10

Obsługa aplikacji Softphone
• Status widoczny na liście kontaktów
• Zmiana statusu użytkownika w telefonie
• Połączenia z poziomu listy kontaktów

Wymagania systemowe
• USB: Wolny port USB
• Procesor: Komputer z procesorem Pentium 

400 MHz lub szybszym
• Pamięć RAM: 128 MB
• Napęd CD-ROM lub DVD-ROM
• Pojemność dysku twardego: 50 MB
• System operacyjny: Microsoft Windows XP, IE 6.0 

SP1 lub nowszy
• Połączenie internetowe: Szerokop. poł. z Intern. (> 

256 kb/s)

Moc
• Zasilanie sieciowe: Ładowarka: 230 V AC do 9 V / 

150 mA - Podstawa: 230 V AC do 9 V / 300 mA
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA NiMH
• Pojemność baterii/akumulatora: 750 mAh
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2
• Czas rozmów: 10 godz.
• Czas gotowości: > 100 godz.
• Moc nadawcza: < 250 mW

Dane techniczne
• Zakres wilgotności względnej: Praca i 

przechowywanie: Do 95% w temperaturze 40°C
• Zakres pomiaru temperatury: Praca: 0 do +50°C 

Przechowywanie: -25°C do +70°C
• Standardy EMC: EN 301489-1 i EN 301489-17
• Standardy bezpieczeństwa: EN 60950
• Zgodność z: TBR6 i EN 301 406 V1.5.1 (radio)

Zawartość opakowania
• Telefon: 2
• Podstawa
• Ładowarka: 2
• Źródło zasilania: 3
• Baterie: 4
• Analogowy przewód telefoniczny
• Skrócona instrukcja obsługi
• CDROM
•

Dane techniczne
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