
Δωρεάν κλήσεις  
προς χρήστες του 
Skype οπουδήποτε 
στον κόσμο

Τώρα καλέστε οπουδήποτε ΔΩΡΕΑΝ! Απλώς εγκαταστήστε το 
λογισμικό Skype συνδέστε το διαδικτυακό τηλέφωνο USRobotics 
USB Internet Speakerphone και κάνετε κλήση/συνδεθείτε με 
οποιονδήποτε άλλον χρήστη Skype στον κόσμο. 

Συμβατό με 
τις Υπηρεσίες 
Τηλεφωνίας Skype

• Με πιστοποίηση από τη Skype ότι λειτουργεί με την εφαρμογή 
Skype Voice-over-Internet

• Κάνει τη διαδικτυακή τηλεφωνία εύκολη και άνετη, σαν ένα απλό, 
συμβατικό τηλεφώνημα

Άριστη ποιότητα 
μετάδοσης της φωνής

• Ενσωματωμένη λειτουργία εξουδετέρωσης της ηχούς και 
περιορισμού του θορύβου, για καταπληκτική ποιότητα συνομιλίας

• Ηχείο υψηλής πιστότητας

Ευκολία κατά την 
εγκατάσταση και  
τη χρήση

• Απλή εγκατάσταση – Υποστηρίζει σύνδεση και άμεση λειτουργία 
(Plug-and-Play) ώστε να εγκαθίσταται αυτόματα μόλις συνδεθεί 
στη θύρα USB ενός υπολογιστή

•  Τροφοδοτείται από τη θύρα USB – Δεν απαιτείται τροφοδοσία 
από εξωτερική πηγή

• Φορητό – Μεταφέρεται εύκολα, ιδανικό για ταξίδια
• Με εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη λειτουργία

Ευρεία συμβατότητα • Υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Windows 2000 και XP
• Συμβατό με θύρες USB 1.1 και USB 2.0

Καλέστε τον κόσμο δωρεάν –  
με τα χέρια σας ελεύθερα! 

ΛYΣEIΣ SKYPEUSR9610 και USR809610
USB IntErnEt SPEaKErPhonE

Το διαδικτυακό τηλέφωνο USRobotics USB Internet Speakerphone λειτουργεί 
χρησιμοποιώντας την ισχυρή εφαρμογή Skype Voice-over-Internet και σας δίνει 
τη δυνατότητα να κάνετε “hands-free” και δωρεάν κλήσεις σε όλο τον κόσμο. 
Απλώς εγκαταστήστε το λογισμικό Skype και συνδέστε το Internet Speakerphone 
σε μια θύρα USB 1.1 ή 2.0 και θα μπορείτε να κάνετε δωρεάν τηλεφωνικές 
κλήσεις προς οποιονδήποτε χρήστη Skype σε όλον τον κόσμο.  Η ισχυρή 
τεχνολογία εξουδετέρωσης της ηχούς διασφαλίζει κλήσεις υψηλής ποιότητας. Τα 
εύχρηστα κουμπιά ρύθμισης της έντασης του ήχου και σίγασης σας επιτρέπουν 
να διαχειρίζεστε τη συνομιλία σας χωρίς να προσπελαύνετε την εφαρμογή του 
υπολογιστή.



ΠPOΔIAΓPAΦEΣ KAI ΠPOTYΠA 
Γενικά

• Λειτουργία τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας  
για αυτόματη εγκατάσταση

• Διαμόρφωση μορφής ήχου - κωδικού παλμού
• Τεχνολογία εξουδετέρωσης ηχούς και περιορισμού 

του θορύβου
• Υποστηρίζει θύρες USB 1.1 και 2.0
• Τροφοδοτείται από το USB (δεν απαιτείται 

τροφοδοσία από εξωτερική πηγή)
• Θύρα USB: USB 1.1 Mini-b

Προστασία του περιβάλλοντος
• Υγρασία σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας 95%  

χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
• Θερμοκρασία λειτουργίας: 0~50o C
• Θερμοκρασία εκτός λειτουργίας: -20~70o C

Διαστάσεις/Βάρος 
• Πακέτο

 - 5,63 x 7,25 x 1,75 in. / 14,3 x 18,5 x 4,5 cm
 - 10,8 oz / 0,3 kg

Κανονισμοί
• FCC Κατηγορίας B 
• UL, CUL
• CE Κατηγορίας B

Γλώσσες
• Κουτί λιανικής πώλησης: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, 

Γερμανικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Πολωνικά
• Οδηγίες εγκατάστασης: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, 

Γερμανικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Πολωνικά
• Εγχειρίδιο χρήσης CD roM: Αγγλικά, Γαλλικά, 

Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Πολωνικά
Περιεχόμενα συσκευασίας
• USRobotics USB Internet Speakerphone
• Καλώδιο USB
• Οδηγίες γρήγορης εγκατάστασης
• Δίσκος CD-ROM με τις Οδηγίες χρήσης και  

το λογισμικό Skype
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

• Υπολογιστής συμβατός IBM® με επεξεργαστή 
Pentium® II στα 400 MHz ή ισχυρότερο, με ελεύθερη 
μνήμη RAM 32 MB και ελεύθερο χώρο στο σκληρό 
δίσκο 10 MB 

• Διαθέσιμη θύρα USB ή διανομέας USB με εξωτερική 
πηγή τροφοδοσίας ρεύματος 

• Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000 ή 
Windows XP

• Μονάδα CD-ROM
Εγγύηση

• Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή για δύο χρόνια 
από την ημερομηνία αγοράς

USr9610 και USr809610
USB IntErnEt SPEaKErPhonE
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Appels 
gratuits!

Darmowe rozmowy!

Telefonate 
gratis!


