Amersfoort, 16 augustus 2006

NIEUWSBERICHT

Ervaar het bellen tegen een laag tarief of zelfs GRATIS
met de Conceptronic VoIP USB Internet telefoon!
Geniet van het GRATIS bellen naar uw familie en vrienden! Wanneer u gebruik
maakt van de Conceptronic VoIP USB Internet telefoon kunt u wereldwijd bellen
tegen een laag tarief of zelfs helemaal GRATIS.
Het wordt steeds populairder om met een laag-tarief of zelfs
gratis naar familie en vrienden te bellen via Internet.
Conceptronic speelt in op deze vraag, door de nieuwe USB
Internet telefoon met display (CPHONELU) te introduceren.
De CPHONELU maakt het mogelijk om via uw computer en
Internet (Voice over IP) goedkoop of zelfs GRATIS wereldwijd te
telefoneren. Sluit hem gewoonweg aan op uw notebook of PC en
(wanneer u SkypeTM al heeft geïnstalleerd) kunt u de telefoon
direct gebruiken. Het geïntegreerde toetsenbord en het
verlichte display zijn eenvoudig en comfortabel in gebruik**.
De beller identificatie functie laat u zien welke SkypeTM
gebruiker u belt en om te scrollen naar de persoon die u wilt
bellen.

De CPHONELU wordt aangesloten en gevoed via USB, waardoor u
geen batterijen meer nodig heeft. De meegeleverde USB
kabellengte is 2 meter, hiermee vergroot u de werkruimte rond
uw PC of notebook. U kunt dit apparaat ook in combinatie met
diverse chat & messenger applicaties gebruiken, zoals SkypeTM,
MSN Messenger®, Yahoo®, enz.
De meegeleverde CPHONELU software is snel geïnstalleerd op
uw PC/Notebook; zodat u binnen enkele seconden wereldwijd
kunt bellen tegen een laag tarief of zelfs GRATIS!
De CPHONELU is reeds verkrijgbaar in de winkels,
met een verkoop adviesprijs van € 32,95 inclusief B.T.W.
* Alle genoemde merken zijn (geregistreerde) handelsmerken en eigendom van hun respectieve eigenaars.
** De knoppen van de CPHONELU kunnen enkel met SkypeTM gebruikt worden. Bij het gebruik van andere
chat & messenger applicaties kunt u alleen de speaker & microfoon van de CPHONELU gebruiken.
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