Desktop-Internettelefoon voor Skype
Belkins dekstop-Internettelefoon voor Skype
maakt onbeperkt gratis bellen met andere
Skype-gebruikers mogelijk, zonder dat u
daarbij een computer nodig hebt. Deze
telefoon laat u tegen aanzienlijk
gereduceerde tarieven ook personen
opbellen die gebruik maken van traditionele
telefoonsystemen — via SkypeOut-software.
Wat is Skype?
Met Skype-software kunt u gratis bellen met
iedereen die ook beschikt over deze
software, ongeacht de plaats waar u zich
bevindt. Skype kan gratis worden
gedownload van Skype.com en de
gesprekken die via Skype gevoerd worden,
zijn gratis zolang beide partijen Skype
gebruiken. Er hoeven geen contracten
getekend of maandelijkse bijdragen betaald
te worden. Bovendien zijn er geen
installatiekosten of andere verborgen kosten.
Als de persoon die u wilt bellen, geen
gebruik maakt van Skype, maar van een
traditionele telefoon, dan betaalt u bij gebruik
van SkypeOut slechts een gereduceerd
tarief. Voor meer informatie en tarieven kunt
u terecht op www.skype.com/products.
Voordelen
●

●
●
●

●

●

Stelt gebruikers in staat via Skype te telefoneren mits ze zijn verbonden met een bedraad
lokaal netwerk (LAN)
Laat gebruikers telefoneren zonder dat ze eerst een computer hoeven aan te zetten
Heeft een compact en stijlvol design
Stelt gebruikers in staat via VoIP te bellen, op het werk, de universiteit of thuis, met
dezelfde geluidskwaliteit als bij traditionele telefoons
Maakt bij inschakeling automatisch verbinding met het internet en meldt zich automatisch
aan bij Skype in tegenstelling tot zijn Wi-Fi®-tegenhangers waarbij SSID- en
beveiligingssleutelgegevens moeten worden ingevoerd
Zorgt voor probleemloze installatie en ingebruikneming van een account

Systeemvereisten
●
●

Bedraad lokaal netwerk
Skype-account

Inhoud van de verpakking
●
●

Desktop-Internettelefoon voor Skype
Beknopte installatiehandleiding

●
●
●

RJ45 Ethernet-kabel
Voedingsadapter
Handleiding (op cd)
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