
Darmowe rozmowy 
z użytkownikami 
Skype na całym 
świecie

Teraz możesz dzwonić wszędzie za DARMO! Po prostu zainstaluj 
program Skype, podłącz głośnomówiący telefon internetowy 
USRobotics USB Internet Speakerphone do gniazda USB i wybierz 
numer/połącz się z dowolnym użytkownikiem Skype na całym 
świecie. 

Kompatybilny 
z usługą telefonii 
internetowej Skype

• Firma Skype gwarantuje współpracę z aplikacją Skype Voice-
over-Internet

• Sprawia, że telefonia internetowa staje się tak prosta w użytku jak 
korzystanie ze zwykłego telefonu

Wyśmienita jakość 
dźwięku

• Zintegrowana funkcja kompensacji echa oraz technologia redukcji 
szumów gwarantuje jakość konwersacji zbliżoną do naturalnej

• Wysokiej klasy głośnik

Łatwa instalacja i 
użytkowanie

• Łatwa instalacja typu Plug-and-Play — wystarczy podłączyć 
urządzenie do portu USB, a instalacja wykona się sama.

•  Zasilanie przez port USB — nie wymaga zewnętrznego źródła 
zasilania

• Poręczny — łatwy do przenoszenia, doskonały w podróży
• Ergonomiczna konstrukcja zapewnia intuicyjną obsługę

Wszechstronność 
i kompatybilność

• Obsługa systemów operacyjnych Windows 2000 oraz XP
• Kompatybilny z portami USB 1.1 oraz USB 2.0

Rozmawiaj za darmo z całym światem —  
bez angażowania rąk! 

Rozwiązania Skype
USR9610 i  USR809610
USB Internet Speakerphone

Głośnomówiący telefon internetowy USRobotics USB Internet Speakerphone 
pozwala prowadzić rozmowy bez angażowania rąk, a dzięki współpracy 
z aplikacją Skype Voice-over-Internet umożliwia darmowe rozmowy z całym 
światem. Wystarczy zainstalować program Skype i podłączyć głośnomówiący 
telefon internetowy do portu USB 1.1 lub 2.0, aby móc korzystać z darmowych 
połączeń z użytkownikami programu Skype na całym świecie. Zaawansowana 
funkcja kompensacji echa zapewnia wysokiej jakości słyszalność. Wygodne 
przyciski głośności i wyciszania pozwalają na kierowanie rozmową bez 
konieczności uruchamiania aplikacji w komputerze.



Dane techniczne i standardy 
Ogólne

• Autoinstalacja typu „Plug and Play”
• Format audio — modulacja Pulse Code
• Funkcja kompensacji echa i tłumienia szumów
• Obsługa portów USB 1.1 i 2.0
• Zasilanie przez port USB (nie wymaga zewnętrznego 

źródła zasilania)
• Port USB: USB 1.1 Mini-b

Dane środowiskowe
• Wilgotność eksploatacji/przechowywania: 95% bez 

skraplania
• Temperatura eksploatacji: 0~50oC
• Temperatura przechowywania: –20~70oC

Wymiary/masa 
• Opakowanie

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

Zgodność z normami
• FCC klasa B 
• UL, CUL
• CE klasa B

Języki
• Opakowanie detaliczne: angielski, francuski, włoski, 

niemiecki, hiszpański, holenderski i polski
• Instrukcja instalacji: angielski, francuski, włoski, 

niemiecki, hiszpański, holenderski i polski
• CD ROM zawierający podręcznik użytkownika: 

angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, 
holenderski i polski

Zawartość opakowania:
• Głośnomówiący telefon internetowy USRobotics USB 

Internet Speakerphone
• Kabel USB
• Instrukcja szybkiej instalacji
• Dysk CD-ROM z podręcznikiem użytkownika 

i programem Skype
Minimalne wymagania systemowe

• 400 MHz Pentium® II lub lepszy; komputer 
kompatybilny z IBM® PC; 32 MB wolnej pamięci 
RAM oraz 10 MB wolnej pamięci na dysku twardym 

• Dostępny port USB lub rozgałęźnik USB 
z zewnętrznym zasilaczem 

• Microsoft Windows 2000 lub Windows XP
• Stacja CD-ROM

Gwarancja
• Dwuletnia ograniczona gwarancja producenta od 

daty zakupu

USR9610 i  USR809610
USB Internet Speakerphone
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Appels 
gratuits!

Darmowe rozmowy!

Telefonate 
gratis!


