
Ring gratis
via nätet

Tekniska data
• DECT – den europeiska standarden för trådlösa telefoner
• Uppringning via PSTN (kräver abonnemang hos tele-

operatör)
• Uppringning via Internet: från SkypeTM till andra SkypeTM-

användare
• Uppringning via SkypeOut till allmänna telefonnummer
• Individuella ringtoner vid mottagning av allmänna
 telefon- och Internet-samtal
• Räckvidd: Inomhus 50 meter/utomhus 300 meter
• Samtalstid/Standbytid: 6,5 timmar/100 timmar
• 16 KHz audiosampling
• Telefonbok med plats för 160 namn/nummer
• Återuppringningsfunktion med plats för 30 namn/nummer
• Nummerpresentationsfunktion med plats för 30 namn/

nummer
• Tangentlås

Fysiska data
• Handenhet, bas, 2 skal med enkel påknäppning till 

telefonen (olika färger)
• Växelströmsadapter (230 V)
• Uppladdningsbart batteri (Ni-MH)
• Display: 2 rader med 16 tecken och ikoner på varje
• 5 ringtoner
• Möjlighet att koppla till headset
• Bakgrundsbelysning

Lägsta systemkrav 
• Windows XP, 2000 eller 2003 server
• 400 MHz processor
• 128 MB RAM
• 15 MB ledigt utrymme på hårddisken
• CD-ROM-enhet
• Internet-uppkoppling (bredband: kabel, ADSL m.m.)
• PSTN-standardabonnemang

Rekommenderade systemkrav
• Windows XP, 2000 eller 2003 server
• 1 GHz processor
• 256 MB RAM
• 30 MB ledigt utrymme på hårddisken
• CD-ROM-enhet
• Internet-uppkoppling (bredband: kabel, ADSL m.m.)
• PSTN-standardabonnemang

Vad är             ?
SkypeTM är ett program som gör det möjligt 
att ringa gratis över Internet.

När du och dina vänner eller din familj har in-
stallerat programmet kan du ringa genom att 
helt enkelt trycka på ett namn i programmet. 
Då ringer „telefonen“ i andra änden och så 
fort vederbörande svarar kan ni prata, ofta 
med bättre kvalitet än med änden telefoni.

NYHET!
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– your key to a wireless world

– Internet-telefon via SkypeTM og standardtelefon via DECT

– Internet-telefon via SkypeTM og standardtelefon via DECT
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NYHET

Cordless DUALphone är en trådlös telefon som 
ansluts till det vanliga telenätet och USB-porten 
på en dator. Displayen visar när vänner som också 
använder SkypeTM är online. När de är online 
trycker man bara på den ena gröna knappen och 

kan prata gratis – oavsett var i världen de befinner 
sig. Om datorn är avstängd eller om man vill ringa 
till en person som inte använder SkypeTM trycker 
man bara på den andra gröna knappen och ringer 
via den allmänna telefonlinjen.

Världens första trådlösa 
2-i-1 Internet-telefon 
- för dig som vill ha maximal frihet och minimal telefonräkning
Den nya Cordless DUALphone är marknadens första trådlösa Internet-telefon som fungerar med 
SkypeTM. Den är utvecklad efter användarnas premisser och utnyttjar den senaste teknologin så 
att du slipper både en komplicerad installation och en hög telefonräkning.

Gratis uppringning
till andra Internet SkypeTM-användare i hela världen 
och billigare samtal till alla andra via SkypeOut.

• Från SkypeTM till SkypeTM är alla samtal gratis. 
• Från SkypeOut till allmänna telefonnummer kan 

internationella, mobil- och rikssamtal fås till låg 
taxa. 

• Allmän telefoni till samma taxa som betalas hos 
kundens nuvarande operatör. Gratis uppringning.

2-i-1-telefon
Med Cordless DUALphone får du både en Internet-
telefon och en vanlig telefon i en och samma pro-
dukt. Det innebär att du får en extra trådlös telefon-
linje hemma. På det sättet kan du på en och samma 
gång ringa upp och ta emot vanliga telefonsamtal 
eller uppringningar via Internet. Och så slipper du 
kontakter och sladdar.

Trådlös frihet
Du behöver inte längre sitta framför datorn för att 
ringa gratis via nätet. Med Cordless DUALphone får 
du trådlös frihet inom en radie på 300 meter från 
basenheten. Det innebär exempelvis att du kan vara 
i trädgården eller inne hos grannen och fortfarande 
ta emot samtal.

Koppla och ring 
Telefonen behöver bara kopplas till datorns USB-port 
och hushållets telefonjack. Sedan ska programvaran 
installeras. Då är telefonen redo att ringa upp och ta 
emot samtal via SkypeTM/SkypeOut eller via den 
allmänna, analoga telefonlinjen.

3 trådlösa handenheter
Till varje basenhet kan man 

ansluta upp till 3 extra handenheter

ANSLUT 
USB-KONTAKTEN 

ANSLUT 
TELEFONJACKET

INSTALLERA 
PROGRAMVARAN
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