
Gratis bellen naar de hele 
wereld

Nu kunt u GRATIS bellen naar de hele wereld! Installeer de Skype-software en de USRobotics 
USB Telephone Adapter, sluit een gewone telefoon aan en gebruik die om te bellen naar/
verbinding te maken met Skype-gebruikers overal ter wereld. 

Fantastische compatibiliteit • Maakt internettelefonie net zo eenvoudig en vertrouwd als bellen met een gewone telefoon
• Gebruik Skype in het hele huis met behulp van een draadloze telefoon
• Er zijn geen speciale apparaten of  diensten van de telefoonmaatschappij of  PTT vereist
• Ondersteunde besturingssystemen: Windows XP en Windows 2000

Superieure geluidskwaliteit • Dankzij de geïntegreerde echo-onderdrukking, geavanceerde audiocompressie en krachtige 
signaalverwerking is de gesprekskwaliteit perfect

• Full-duplex bedrijf  elimineert fragmentatie

Innovatieve gespreksfuncties • Internetgesprekken doorverbinden: verminder het aantal gemiste oproepen door uw Skype-
oproepen door te verbinden naar uw mobiele telefoon

• Geavanceerde wisselgesprekken: u wordt gewaarschuwd als er Skype- of  PSTN-gesprekken 
binnenkomen en kunt tussen de twee gesprekken wisselen

• Bel goedkoper: plaats Skype-oproepen vanaf  uw mobiele telefoon en vermijd de kosten van 
buitenlandse oproepen

• Conferentiegesprekken: houd via Skype en standaard telefoonlijnen conferenties met 2 andere 
gebruikers

• Nummerweergave: geeft de naam van de Skype-gebruiker of  het PSTN-nummer weer*

Eenvoudig te installeren en te 
gebruiken

• Eenvoudig te installeren en te gebruiken: maak verbinding met een pc of  laptop, sluit de PSTN-
lijn en de telefoon aan en installeer de software

Flexibele, op het internet gebaseerde spraakcommunicatie! 

Skype-oplossingen
USR809620

USB Telephone Adapter

Benut de mogelijkheden voor spraakcommunicatie ten volle met de USRobotics USB Telephone Adapter. 

U kunt nu niet alleen van de voordelen van de SkypeTM-internettelefonietoepassing profiteren met 

een standaard telefoon, maar ook nog steeds standaard oproepen plaatsen via de telefoonlijn van uw 

telefoonmaatschappij. De USB Telephone Adapter maakt verbinding met uw pc voor internetoproepen 

én met uw telefoonlijn. Het apparaat beschikt over geavanceerde mogelijkheden, waaronder het 

doorverbinden van inkomende Skype-oproepen naar een mobiele telefoon en wisselgesprekken tussen 

Skype- en PSTN-oproepen. Dankzij de geavanceerde compressie, vooruitstrevende signaalverwerking 

en echo-onderdrukking is de gesprekskwaliteit perfect, of u nu met een standaard telefoon of met Skype 

belt.
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Specificaties en normen 
Algemeen

• Telefooninterface: FXO en FXS
• Full-duplex communicatie
• Ondersteunt USB 1.0-, 1.1- en 2.0-poorten
• Voeding via USB (geen externe stroomtoevoer nodig)
• USB-poort: 

- Interface van het B-type
- Universal Serial Bus-specificatie, revisie 1.1

Omgeving
• Vochtigheidsgraad tijdens bedrijf: 10 ~ 90%
• Temperatuur tijdens bedrijf: 0 ~ 55oC

Fysiek
• Vermogen:

- USB-ingangsspanning: 5 VDC ± 5%
- Maximale spanning: < 280 mA
- Maximaal stroomverbruik: < 1,4 W

• Lampjes: Power, VoIP, PSTN
• Compact en eenvoudig ontwerp

Afmetingen/gewicht
Verpakking

• Lengte: 24,7 cm
• Breedte: 19,05 cm
• Hoogte: 6,35 cm
• Gewicht: 0,816 kg

Product
• Lengte: 14,92 cm
• Breedte: 9,2 cm
• Hoogte: 2,54 cm
• Gewicht: 0,454 kg

Belangrijkste functies
• Compatibel met elke standaard telefoon
• Kan met een draadloze telefoon worden gebruikt
• Full-duplex, echovrije geluidskwaliteit
• Automatische detectie van PSTN- of  VoIP-oproepen
• Wissel eenvoudig tussen PSTN- en VoIP-oproepen
• Wisselgesprekken voor PSTN- en VoIP-oproepen
• Mogelijkheid om naar 3 telefoons tegelijk te bellen

Talen
• Verpakking: Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans en Pools
• Installatiegids: Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Pools en 

Turks
• Gebruikershandleiding op cd: Engels, Frans, Italiaans, Duits, 

Spaans, Turks, Hongaars, Russisch, Tsjechisch en Pools
Inhoud verpakking

• USRobotics USB Telephone Adapter
• USB- en RJ11-kabels
• Beknopte installatiegids
• Cd met gebruikershandleiding

Minimale systeemvereisten
• Met IBM® compatibele 1 GHz Pentium® II of  hogere pc met 

128 MB vrije RAM en 10 MB vrije ruimte op de vaste schijf
• Beschikbare USB (1.0/1.1/2.0)-poort of  een USB-hub met 

externe stroomtoevoer 
• Microsoft Windows XP en 2000
• Cd-rom-station 
• Skype-versie 1.3 of  hoger (www.skype.com)

Garantie
• Twee jaar beperkte fabrieksgarantie vanaf  de aankoopdatum

USR809620
USB Telephone Adapter

Gratis bellen! Free calls!

Llamadas gratis!

Voor aansluiting op het publieke telefoonnetwerk (PSTN)

IC-goedkeuring
Apprové par IC

* Voor nummerweergave op traditionele telefoonlijnen is de dienst nummerweergave van de 
telefoonmaatschappij/PTT vereist
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