
Hovory zdarma kamkoli Nyní je všude možné volat ZDARMA! Stačí nainstalovat software Skype a adaptér 
USRobotics USB Telephone Adapter, připojit běžný telefon a použít jej pro vytočení a 
spojení s libovolným uživatelem systému Skype kdekoliv na světě. 

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

• Systém Skype lze používat po celém domě pomocí bezdrátového telefonu
• Není potřeba zvláštní vybavení nebo služby od telefonní společnosti
• Podporované operační systémy − Windows XP a Windows 2000

Vynikající kvalita přenosu 
hlasu

• Zabudovaná technologie odstranění zpětné vazby, pokročilá komprese zvuku a 
výkonné zpracování signálu zajišťuje konverzaci v kvalitě, která se blíží běžnému 
rozhovoru

• Plně duplexní provoz umožňuje nepřerušovaný hovor

Inovativní funkce hovoru • Přesměrování internetových hovorů − Přesměrováním hovorů v systému Skype na 
mobilní telefon lze snížit množství zmeškaných hovorů

• Pokročilá služba čekající hovor − Upozornění na příchozí hovory v síti Skype nebo 
PSTN, možnost přepínání mezi nimi

•	 Úspora poplatků	− Voláním v systému Skype z mobilního telefonu se vyhnete 
poplatkům za meziměstské hovory v rámci země i do zahraničí

• Konferenční hovory − Trojsměrné konference mezi hovory v systému Skype a 
klasickými telefonními hovory

• Identifikace volajícího − Zobrazení uživatelského jména v systému Skype nebo 
uživatelského jména v síti PSTN*

Snadná instalace a použití • Snadná instalace a použití – Stačí připojit k počítači nebo laptopu 
s širokopásmovým připojením, zapojit linku PSTN a telefon a nainstalovat software

Flexibilní hlasová komunikace využívající Internet! 

Řešení Skype
USR9620 a USR809620
USB Telephone Adapter

Telefonní adaptér USRobotics USB Telephone Adapter umožňuje maximálně využít oba typy 
hlasové komunikace. S jakýmkoli klasickým telefonem můžete plně využít výhody aplikace 
SkypeTM pro telefonování po Internetu a zároveň máte možnost provádět standardní hovory pomocí 
služby poskytované telefonní společností. Adaptér USB Telephone Adapter se připojí k počítači 
(při internetovém volání) i k telefonní lince. Zahrnuje pokročilé funkce včetně zdokonaleného 
přesměrování příchozích hovorů v systému Skype na mobilní telefon a službu čekající hovor mezi 
hovory v systému Skype a v síti PSTN. Pokročilá komprese dat, výkonné zpracování signálu a 
odstranění zpětné vazby, ať už používáte standardní linku nebo systém Skype, zaručuje vynikající 
kvalitu hovorů.
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Specifikace a standardy 
Obecné

• Telefonní rozhraní: FXO a FXS
• Plně duplexní komunikace
• Podporuje porty USB 1.0, 1.1 a 2.0
• Napájeno pomocí rozhraní USB (není nutné 

externí napájení)
• Port USB: 

– Rozhraní typu B
– Sběrnice Universal Serial Bus, verze 1.1

Prostředí
• Provozní vlhkost: 10 % až 90 %
• Provozní teplota: 0 až 55oC

Technické
• Napájení:

– Vstupní napětí USB: 5 V DC ± 5 %
– Max. proud: méně než 280 mA
– Max. výkon: méně než 1,4 W

• Indikátory LED: Napájení, VoIP, PSTN
• Kompaktní nízkoprofilové provedení

Rozměry a hmotnost
Balení

•	Délka 24,7 cm
• Šířka 19,05 cm
• Výška 6,35 cm
• Hmotnost 0,816 kg

Výrobek
•	Délka 14,92 cm
• Šířka 9,2 cm
• Výška 2,54 cm
• Hmotnost 0,454 kg

Hlavní funkce
• Lze používat s jakýmkoli klasickým telefonem
• Kompatibilní s bezdrátovým telefonem
• Plně duplexní, kvalitní zvuk bez zpětné vazby
• Automatická detekce příchozích hovorů PSTN a VoIP
• Snadné přepínání mezi hovory PSTN a VoIP
• Služba čekající hovor u hovorů PSTN a VoIP
• Možnost vyzvánění až na třech paralelních telefonech

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

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

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

francouzština, italština, němčina, španělština, turečtina, 
maďarština, ruština, čeština, polština

Obsah balení
• Telefonní adaptér USRobotics USB Telephone Adapter
• Kabely USB a RJ11
• Příručka pro rychlou instalaci
• Disk CD-ROM s uživatelskou příručkou

Minimální požadavky na systém
Počítač kompatibilní s platformou IBM® s procesorem 

Pentium® II 1 GHz nebo rychlejším, se 128 MB volné 
paměti RAM a•		10 MB volného místa na disku

•	Dostupný port USB (1.0/1.1/2.0) nebo rozbočovač USB 
s externím napájením 

•	Systémy Microsoft Windows XP a 2000
•	Jednotka CD-ROM 
•	Software Skype verze 1.3 nebo vyšší (www.skype.com)

Záruka
• Dvouletá omezená záruka výrobce od data nákupu

USR9620 a USR809620
USB Telephone Adapter

Gratis bellen! Free calls!

Llamadas gratis!

Pro připojení k veřejné komutované telefonní síti PSTN (Public Switched 
Telephone Network)

Schváleno úřadem IC
Apprové par IC

* Identifikace volajícího na běžných telefonních linkách vyžaduje službu identifikace 
volajícího od telekomunikační společnosti
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