
Δωρεάν κλήσεις  
προς οπουδήποτε

Τώρα καλέστε οπουδήποτε ΔΩΡΕΑΝ! Απλώς εγκαταστήστε το λογισμικό Skype, 
εγκαταστήστε τον προσαρμογέα τηλεφώνου USRobotics USB Telephone Adapter, 
συνδέστε ένα απλό τηλέφωνο και χρησιμοποιήστε το για να καλέσετε/συνδεθείτε με 
οποιονδήποτε άλλον χρήστη Skype στον κόσμο. 

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

• Σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το Skype από όλα τα δωμάτια του 
σπιτιού, όταν τον χρησιμοποιείτε με ασύρματο τηλέφωνο

• Δεν χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός ή υπηρεσίες από την τηλεφωνική εταιρεία ή τον 
ΟΤΕ

• Λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται − Windows XP και Windows 2000

Άριστη ποιότητα 
μετάδοσης της φωνής

• Η ενσωματωμένη λειτουργία εξουδετέρωσης ηχούς, η προηγμένη λειτουργία 
συμπίεσης ήχου και η ισχυρή λειτουργία επεξεργασίας σήματος αποδίδουν τέλεια 
ποιότητα συνομιλίας

• Η πλήρως αμφίδρομη λειτουργία αποτρέπει τη σύμπτωση των ομιλιών

Εξελιγμένα 
χαρακτηριστικά κλήσης

• Προώθηση διαδικτυακών κλήσεων − Περιορίστε τις χαμένες κλήσεις, προωθώντας 
τις κλήσεις από το Skype στο κινητό σας τηλέφωνο

• Εξελιγμένη αναμονή κλήσης − Ειδοποίηση για τις εισερχόμενες κλήσεις, μέσω 
Skype ή PSTN και δυνατότητα εναλλακτικής απάντησής τους

• Παρακάμψτε τη χρέωση − Κάντε κλήσεις Skype μέσω του κινητού σας τηλεφώνου, 
παρακάμψτε τις χρεώσεις των υπεραστικών κλήσεων, εθνικές ή διεθνείς

• Κλήσεις συνδιάσκεψης − Εκτελέστε διασκέψεις τριών κατευθύνσεων μεταξύ 
κλήσεων Skype και απλών τηλεφωνικών κλήσεων

• Αναγνώριση κλήσης − Εμφανίζει το όνομα χρήστη Skype ή το αναγνωριστικό 
κλήσης PSTN*

Ευκολία κατά την 
εγκατάσταση και τη χρήση

• Εύκολο στην εγκατάσταση και τη χρήση – Συνδέστε το σε έναν υπολογιστή ή 
φορητό υπολογιστή με ευρυζωνική σύνδεση, συνδέστε τη γραμμή PSTN και το 
τηλέφωνο και εγκαταστήστε το λογισμικό

Ευέλικτη φωνητική επικοινωνία  
μέσω Διαδικτύου! 

ΛYΣEIΣ SKYPE
USR9620 και USR809620
USB TElEPhonE AdAPTEr

Αξιοποιήστε απόλυτα και τους δύο κόσμους της φωνητικής επικοινωνίας με τον προσαρμογέα 
τηλεφώνου USRobotics USB Telephone Adapter. Μπορείτε πλέον να αξιοποιήσετε πλήρως 
την εφαρμογή διαδικτυακής τηλεφωνίας SkypeTM χρησιμοποιώντας ένα απλό τηλέφωνο, ενώ 
συγχρόνως διατηρείτε τη δυνατότητα να κάνετε συμβατικές κλήσεις μέσω της υπηρεσίας που σας 
παρέχει η τηλεφωνική εταιρεία που χρησιμοποιείτε. Ο προσαρμογέας τηλεφώνου USB μπορεί 
να συνδεθεί και στον υπολογιστή σας για κλήσεις μέσω Διαδικτύου και στην τηλεφωνική σας 
γραμμή. Διαθέτει εξελιγμένες δυνατότητες, μεταξύ των οποίων έξυπνη λειτουργία προώθησης 
των εισερχόμενων κλήσεων μέσω Skype προς κινητό τηλέφωνο, καθώς και αναμονή κλήσεων 
μεταξύ κλήσεων Skype και PSTN. Με την εξελιγμένη δυνατότητα συμπίεσης και τις προηγμένες 
τεχνολογίες επεξεργασίας σήματος και εξουδετέρωσης ηχούς, είτε καλείτε σε συμβατική γραμμή 
είτε με τη χρήση Skype, διασφαλίζετε άριστη ποιότητα κλήσεων.
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ΠΡΟΔιΑγΡΑφέΣ ΚΑι ΠΡόΤυΠΑ 
Γενικά

• Τηλεφωνική διασύνδεση: FXO και FXS
• Πλήρως αμφίδρομη επικοινωνία
• υποστηρίζει θύρες USB 1.0, 1.1 και 2.0 
• Τροφοδοτείται από το USB (δεν απαιτείται 

τροφοδοσία από εξωτερική πηγή)
• Θύρα USB: 

- Διασύνδεση τύπου B
- Προδιαγραφή Ενιαίου Σειριακού Διαύλου  

 (USB), Αναθεώρηση 1.1
Προστασία του περιβάλλοντος

• υγρασία σε λειτουργία: 10~90%
• Θερμοκρασία λειτουργίας: 0~55o

Φυσικά χαρακτηριστικά
• ισχύς:

- ισχύς εισόδου USB: 5VDC ± 5%
- Μέγ. ρεύμα: < 280mA
- Μέγ. ισχύς: < 1,4W

• Ενδεικτικές λυχνίες LED: Λειτουργία, VoIP, PSTN
• Διακριτική σχεδίαση, μικρών διαστάσεων

Διαστάσεις/Βάρος
Πακέτο

• Μήκος 9,75 in. (24,7 cm)
• Πλάτος 7,5 in. (19,05 cm)
• Ύψος 2,5 in. (6,35 cm)
• Βάρος 0,816 kg

Προϊόν
• Μήκος 5,875 in. (14,92 cm)
• Πλάτος 3,625 in. (9,2 cm)
• Ύψος 1 in. (2,54 cm)
• Βάρος 0,454 kg

Βασικές δυνατότητες
• Λειτουργεί με οποιαδήποτε συμβατική  

συσκευή τηλεφώνου
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασύρματα τηλέφωνα
• Πλήρως αμφίδρομη επικοινωνία, υψηλή ποιότητα ήχου, 

χωρίς ηχώ
• Αυτόματη ανίχνευση εισερχόμενων κλήσεων μέσω PSTN 

ή VoIP
• Εύκολη εναλλαγή μεταξύ κλήσεων PSTN και VoIPcalls
• Αναμονή κλήσεων μέσω PSTN και VoIP
• Δυνατότητα κλήσης έως 3 τηλεφώνων, ταυτόχρονα

Γλώσσες
• Κουτί λιανικής πώλησης: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, 

γερμανικά, ισπανικά, Πολωνικά
• Οδηγίες εγκατάστασης: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, 

γερμανικά, ισπανικά, Πολωνικά, Τουρκικά
• Οδηγίες χρήσης Cd roM: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, 

γερμανικά, ισπανικά, Τουρκικά, Ουγγρικά, Ρωσικά, 
Τσεχικά, Πολωνικά

Περιεχόμενο συσκευασίας
• USRobotics USB Telephone Adapter
• Καλώδια USB και RJ11
• Οδηγίες γρήγορης εγκατάστασης
• Δίσκος CD-ROM με Οδηγίες χρήσης

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
• υπολογιστής συμβατός με IBM® με επεξεργαστή 

Pentium® II στα 1 GHz ή ισχυρότερο, με ελεύθερη  
μνήμη RAM 128 MB και ελεύθερο χώρο στο σκληρό  
δίσκο 10 MB 

•  Διαθέσιμη θύρα USB (1.0/1.1/2.0) ή διακομιστής USB  
με εξωτερική πηγή ρεύματος 

• Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP και 2000
• Μονάδα CD-ROM 
• Λογισμικό Skype έκδοση 1.3 ή νεότερη (www.skype.com)

Εγγύηση
• Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή για δύο χρόνια από 

την ημερομηνία αγοράς

USr9620 και USr809620
USB TElEPhonE AdAPTEr

Gratis bellen! Free calls!

Llamadas gratis!

για σύνδεση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN)

Εγκεκριμένο κατά IC
Apprové par IC

* Η αναγνώριση κλήσης στις συμβατικές τηλεφωνικές γραμμές απαιτεί την παροχή 
υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσης από την τηλεφωνική εταιρεία/τον ΟΤΕ
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