
Gratis bellen naar Skype-
gebruikers overal ter 
wereld

Nu kunt u GRATIS bellen naar de hele wereld! Installeer eenvoudigweg de 
Skype-software, sluit de USRobotics USB Internet Speakerphone aan en 
maak verbinding met andere Skype-gebruikers overal ter wereld. 

Compatibel met Skype-
telefoondiensten

•	 Gecertificeerd	door	Skype	om	te	werken	met	de	Skype	Voice-over-
Internet-toepassing

• Maakt internettelefonie net zo eenvoudig en vertrouwd als bellen met een 
gewone telefoon

Superieure geluidskwaliteit • Dankzij de geïntegreerde technologie voor echo- en ruisonderdrukking is 
de gesprekskwaliteit perfect

•	 Hifi-luidspreker

Eenvoudig te installeren en 
te gebruiken

• Eenvoudig te installeren: ondersteuning van Plug and Play, zodat de 
telefoon automatisch wordt geïnstalleerd als deze op de USB-poort van een 
computer wordt aangesloten

•		Voeding	via	USB:	geen	externe	stroomtoevoer	nodig
• Draagbaar: eenvoudig mee te nemen, ideaal voor onderweg
• Ergonomisch ontwerp voor intuïtieve bediening

Grote compatibiliteit • Ondersteunt Windows 2000 en XP
• Compatibel met USB 1.1- en USB 2.0-poorten

Bel gratis naar de hele wereld – handsfree! 

Skype-oplossingen
USR809610
USB Internet Speakerphone

De USRobotics USB Internet Speakerphone maakt gebruik van de krachtige Skype 
Voice-over-Internet-toepassing om gratis ‘handsfree’ bellen naar de hele wereld 
mogelijk te maken. Installeer eenvoudigweg de Skype-software, sluit de Internet 
Speakerphone aan op een USB 1.1- of 2.0-poort en bel gratis naar andere Skype-
gebruikers overal ter wereld.  De gesprekskwaliteit is superieur dankzij de krachtige 
technologie voor echo-onderdrukking. Dankzij de handige volumeknop en de knop 
voor het dempen van het geluid kunt u uw gesprekken beheren zonder dat u de 
computertoepassing hoeft te gebruiken.



Specificaties en normen 
Algemeen

• Plug and Play voor automatische installatie
• Audio-indeling - Pulse Code Modulation
• Technologie voor echo- en ruisonderdrukking
• Ondersteunt USB 1.1- en 2.0-poorten
•	Voeding	via	USB	(geen	externe	stroomtoevoer	nodig)
• USB-poort: USB 1.1 Mini-b

Omgeving
•	Vochtigheidsgraad	tijdens/buiten	bedrijf:	95%	niet	

condenserend
•	Temperatuur	tijdens	bedrijf:	0	~	50oC
• Temperatuur buiten bedrijf: -20 ~ 70oC

Afmetingen/gewicht 
•	Verpakking

-		14,3	x	18,5	x	4,5	cm
-  0,3 kg

Reglementair
• FCC klasse B 
• UL, CUL
• CE klasse B

Talen
• Verpakking: Nederlands, Frans, Engels, Italiaans, Duits, 

Spaans en Pools
• Installatiegids: Nederlands, Frans, Engels, Italiaans, Duits, 

Spaans en Pools
• Gebruikershandleiding op cd: Nederlands, Frans, Engels, 

Italiaans, Duits, Spaans en Pools

Inhoud verpakking
• USRobotics USB Internet Speakerphone
• USB-kabel
• Beknopte installatiegids
• Cd met gebruikershandleiding en Skype-software

Minimale systeemvereisten
• Met IBM® compatibele 400 MHz Pentium® II of  hogere 

pc met 32 MB vrije RAM en 10 MB vrije ruimte op de vaste 
schijf  

• Beschikbare	USB-poort	of 	een	USB-hub	met	externe	
stroomtoevoer 

• Microsoft Windows 2000 of  Windows XP
• Cd-rom-station

Garantie
• Twee jaar beperkte fabrieksgarantie vanaf  de aankoopdatum

USR809610
USB Internet Speakerphone
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Appels 
gratuits!

Darmowe rozmowy!

Telefonate 
gratis!


