
Характеристики:
• Безжични стандарти: 802.11b, 

802.11g

• Връзка: 2.412~2.484 GHz

• Външен интерфейс: Едно мини-
USB гнездо (за презареждане), 
един стереожак 

• Екран: QVGA TIF 2.2-инчов LCD 
(240х320 пиксела) с 65 000 цвята

• Памет: 32 MB Flash, 64 MB 
SDRAM

• Мрежови протоколи: TCP/UDP/
IP, IPV4, DNS, SDP, ARP, ICMP, DHCP 
Client, Static IP

• Гласови протоколи: SIP v2 Session 
Initiation Protocol (RFC3261), SDP 
(RFC2327)

• SIP Session Keep Alive

• Размери: 46.7 мм x 135.2 мм x 18.8 
мм

• Тегло: 119 гр.

• Батерия: 3.7 V 1250 mAh литие-
ва батерия, 5V 1.0A AC Adapter, 
100V~240V

• Оперативна температура: от 
0oC до 45oC 

• Температура на съхранение: от 
0oC до 55oC 

Безжичният телефон на Linksys, 
модел WIP330, предоставя ви-
сококачествени VoIP услуги, 

през Wireless-G мрежа и високоско-
ростна Интернет връзка. Имате 
възможност за връзка с дома, офи-
са или което и да е публично място 
и да провеждате евтини телефонни 
разговори, гарантирани от вашия 
VoIP доставчик.

VoIP (Voice over Internet Protocol) е 
технология за провеждането на раз-
говори през Интернет. Тази услуга е 
същата като телефонната, пред-
лагана от всеки местен телеком, с 
тази разлика, че гласът се предава с 
помощта на Интернет базиран про-
токол, т.е. гласът се цифровизира и 
пакетите от данни, по Интернет 
се пренасят до желаното направле-
ние, а оттам отново се трансфор-
мират в глас.

Телефонът WIP330-NA позволява 
директно набиране на всякакви номе-
ра, тристранни конферетни разго-
вори, изчакване на повикване, задър-
жане на обаждане, превъртане на 
обаждане, богат избор от мелодии. 
Телефонът е от висок клас и покрива 
изискванията и на най-претенциоз-
ния потребител, като предоставя 
достъп до мрежови приложения и 
информация благодарение на големия 
цветен LCD дисплей с висока раз-
делителна способност. Телефонът 
има интуитивен, лесен за усвояване 
потребителски интерфейс, който 
позволява бързо конфигуриране, така 
че свободно да провеждате VoIP раз-
говорите си, независимо от место-
положението ви. 

Но това не е всичко! Можете да 
сърфирате в Интернет благодарение 
на вградения уеббраузър (Microsoft 
Internet Explorer), като дори може-
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Последните достижения и технологии 
в стилен, многофункционален 
безжичен VoIP телефон 

те да получавате видеосигнал 
от уебкамера, който да гледате 
директно на екрана на телефона. 
Моделът WIP330 на Linksys съхра-
нява последните 20 обаждания и 
включва адресна книга с размер от 
250 телефонни номера. 

За пореден път от Linksys ни 
предлагат телекомуникационно 
решение, прилагащо Интернет 
телефония, което се отличава с 
изключителна надежност, гъвка-
вост и производителност. Въз-
ползвайте се и вие!


