
Hovory s uživateli 
systému Skype po 
celém světě zdarma

Nyní je všude možné volat ZDARMA! Jednoduše nainstalujte 
software Skype, zapojte internetový telefon USRobotics USB 
Internet Speakerphone, vytočte číslo a spojte se spojte s libovolným 
uživatelem systému Skype na celém světě. 

Kompatibilní 
s telefonními službami 
společnosti Skype

• Certifikováno společností Skype pro používání s aplikacemi 
Skype založenými na technologii VoIP (Voice over Internet)

• Telefonování po Internetu je nyní stejně jednoduché a pohodlné 
jako klasické telefonování

Vynikající kvalita 
přenosu hlasu

• Zabudovaná technologie odstranění zpětné vazby a potlačení 
šumu zajišťuje konverzaci v kvalitě, která se blíží běžnému 
rozhovoru

• HiFi reproduktor
Snadná instalace a 
použití

• Snadná instalace – podpora technologie Plug-and-Play zajistí 
automatickou instalaci po připojení k portu USB počítače

•  Napájení pomocí portu USB – není nutné žádné externí napájení
• Přenosné – lze jej snadno přenášet, je proto ideální na cesty
• Ergonomický design pro intuitivní používání

Široká kompatibilita • Podporuje operační systémy Windows 2000 a Windows XP
• Kompatibilní s porty USB 1.1 a USB 2.0

Volejte do světa zdarma – v režimu hands free! 

Řešení Skype
USR9610 a USR809610
USB Internet Speakerphone

Internetový telefon USRobotics USB Internet Speakerphone lze používat 
s výkonnými aplikacemi společnosti Skype založenými na technologii VoIP 
k bezplatnému volání v režimu hands free po celém světě. Jednoduše 
nainstalujte software Skype, zapojte internetový telefon do portu USB 1.1 
nebo 2.0 a můžete zdarma telefonovat uživatelům systému Skype po celém 
světě. Výkonná technologie odstranění zpětné vazby zajišťuje vysokou kvalitu 
hovorů. Praktická tlačítka pro ovládání hlasitosti a vypnutí zvuku umožňují řídit 
konverzaci mimo počítačovou aplikaci.



Specifikace a standardy 
Obecné

• Automatická instalace díky technologii Plug-and-Play
•	Zvukový formát – modulace kódu impulsu
• Technologie odstranění zpětné vazby a potlačení 

šumu
• Podporuje porty USB 1.1 a 2.0
• Napájeno pomocí rozhraní USB (není nutné externí 

napájení)
• Port USB: USB 1.1 Mini-b

Prostředí
• Provozní/neprovozní vlhkost 95 % nekondenzující
• Provozní teplota: 0 až 50 oC
• Neprovozní teplota: -20 až 70 oC

Rozměry a hmotnost 
• Balení

 - 14,3 cm x 18,5 cm x 4,5 cm
 - 10,8 oz / 0,3 kg

Informace o předpisech
• FCC třída B 
• UL, CUL
• CE třída B

Jazyky
•	Balení: angličtina, francouzština, italština, němčina, 

španělština, holandština, polština
•	Instalační příručka:	angličtina, francouzština, 

italština, němčina, španělština, holandština, polština
•	 Uživatelská příručka na disku CD ROM:	angličtina, 

francouzština, italština, němčina, španělština, 
holandština, polština

Obsah balení
• Internetový telefon USRobotics USB Internet 

Speakerphone
• Kabel USB
• Příručka pro rychlou instalaci
• Disk CD-ROM s uživatelskou příručkou a softwarem 

Skype
Minimální požadavky na systém

• Počítač kompatibilní s platformou IBM® s procesorem 
Pentium® II 400 MHz nebo rychlejším, s 32 MB 
volné paměti RAM a	10 MB volného místa na disku 

•	Dostupný port USB nebo rozbočovač USB s externím 
napájením 

•	Systémy Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP
•	Jednotka CD-ROM

Záruka
• Dvouletá omezená záruka výrobce od data nákupu

USR9610 a USR809610
USB Internet Speakerphone

IC Approved
Approuvé par IC

IC Approved
Approuvé par IC

Appels 
gratuits!

Darmowe rozmowy!

Telefonate 
gratis!


