
Ingyenes hívás 
mindenhová

Most mindenhová INGYEN telefonálhat! Mindössze telepítse a Skype szoftvert, aztán 
a USRobotics USB Telephone Adaptert, csatlakoztassa normál telefonkészülékhez, és 
hívja bármelyik Skype-felhasználó számát a világon. 

Nagyfokú kompatibilitás •	 Az	internetes	telefonálás	ugyanolyan	egyszerű	és	kényelmes	lesz,	mint	a	vezetékes	
telefonhívás

• Az egész lakásban használhatja a Skype alkalmazást vezeték nélküli telefonnal
• Nincs szükség különleges készülékre vagy a telefontársaság külön szolgáltatására
• Támogatott operációs rendszerek: Windows XP és Windows 2000

Kiváló hangminőség • Az integrált visszhangzárnak, továbbfejlesztett hangtömörítésnek és hatékony 
jelfeldolgozásnak	köszönhetően	élethű	minőségben	közvetíti	a	hangot

•	 A	teljes	duplex	működés	megszünteti	a	hangtöredezést

Hívási jellemzők • Internetes hívás továbbítása − A Skype-hívásokat mobiltelefonjára továbbítja, ezzel 
csökkenti az elmulasztott hívások számát

• Továbbfejlesztett hívásvárakoztatás −	Értesítés	a	bejövő	Skype-	és	vezetékes	
telefonhívásokról;	lehetőség	a	kettő	közötti	váltásra

• Hívásdíj-csökkentés − Skype-hívás kezdeményezése mobiltelefonról; a távolsági, 
belföldi és nemzetközi hívások tarifájának kikerülésével

• Konferenciahívás − Háromirányú konferencia Skype- és normál telefonhívások 
között

• Hívóazonosító −	Megjeleníti	a	Skype-felhasználó	nevét	vagy	a	vezetékes	hálózat	
hívójának azonosítóját*

Egyszerű telepítés és 
használat

•	 Egyszerű	telepítés	és	használat	–	Csatlakoztassa	széles	sávú	internetkapcsolattal	
rendelkező	számítógéphez	vagy	laptophoz,	majd	a	vezetékes	telefonvonalhoz	és	a	
telefonkészülékhez, és telepítse a szoftvert

Rugalmas internetes hangkommunikáció! 

Skype-megoldások
USR9620 és USR809620
USB Telephone Adapter

Élvezze	mindkét	hangkommunikáció	előnyeit	a	USRobotics	USB	Telephone	Adapterrel.	
Bármilyen szabványos telefonkészülékkel teljes mértékben élvezheti a SkypeTM internetes 
telefonos	alkalmazás	összes	előnyét,	miközben	továbbra	is	bonyolíthat	vezetékes	hívásokat	
a telefontársaság szolgáltatásának igénybevételével. Az USB Telephone Adapter egyrészt 
csatlakozik a számítógéphez az internetes hívások miatt, másrészt csatlakozik a telefonvonalhoz 
is.	Továbbfejlesztett	funkciókkal	rendelkezik,	például	a	bejövő	Skype-hívások	intelligens	
továbbítása mobiltelefonra, valamint hívásvárakoztatás a Skype- és vezetékes hívások esetén. A 
továbbfejlesztett	tömörítésnek,	jelfeldolgozásnak	és	visszhangzárnak	köszönhetően	minden	esetben	
kiváló	hangminőséget	élvezhet,	akár	a	vezetékes	vonalon,	akár	a	Skype	használatával	bonyolítja	a	
hívást.
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Műszaki	adatok	és	szabványok	
Általános jellemzők

• Telefonos interfész: FXO és FXS
• Full duplex kommunikáció
• Támogatja az USB 1.0, 1.1 és 2.0 portot
•	USB-táplálású	(nincs	szükség	külső	tápegységre)
• USB-port: 

- B-típusú interfész
-	Univerzális	soros	busz	jellemzői,	1.1	frissítés

Környezeti feltételek
• Üzemi páratartalom: 10~90%
•	Üzemi	hőmérséklet:	0~55 oC

Fizikai jellemzők
• Teljesítmény:

-	USB	bemenő	feszültség:	5	VDC ±	5%
- Max. áramfogyasztás: < 280 mA
- Max. teljesítmény: < 1,4 W

•	LED-jelzőfények:	Áramellátás,	VoIP,	vezetékes	
telefon

• Kicsi, praktikus kialakítás
Méretek és tömeg
Csomagolás

• Hosszúság: 24,7 cm
•	Szélesség:	19,05	cm
•	Magasság:	6,35	cm
• Tömeg: 0,816 kg

Termék
• Hosszúság: 14,92 cm
• Szélesség: 9,2 cm
•	Magasság:	2,54	cm
•	Tömeg:	0,454	kg

Fő jellemzők
•	Bármilyen	szabványos	telefonkészülékkel	működik
• Használható zsinór nélküli telefonnal
•	Full	duplex,	visszhangmentes	hangminőség
•	A	bejövő	vezetékes	és	VoIP	hívások	automatikus	

észlelése
•	Egyszerű	váltás	a	vezetékes	és	a	VoIP	hívások	között
•	A	vezetékes	és	VoIP	hívások	várakoztatása
• Akár 3 telefon is hívható egyszerre

Nyelvek
• Kiskereskedelmi csomagolás: angol, francia, olasz, 

német, spanyol, lengyel
• Telepítési útmutató: angol, francia, olasz, német, 

spanyol, lengyel, török
• CD ROM Felhasználói kézikönyv: angol, francia, olasz, 

német, spanyol, török, magyar, orosz, cseh, lengyel
A csomag tartalma

• USRobotics USB Telephone Adapter
• USB és RJ11 kábel
• Gyorstelepítési útmutató
•	CD-ROM	Felhasználói	kézikönyvvel

Minimális rendszerkövetelmények
• 1	GHz	Pentium®	II	vagy	nagyobb	teljesítményű,	IBM®	

kompatibilis számítógép 128 MB szabad RAM és 10 MB 
szabad merevlemez-területtel

• Használható	USB-port	(1.0/1.1/2.0)	vagy	USB-hub	külső	
tápellátással 

• Microsoft Windows XP és 2000
• CD-ROM-meghajtó	
• 1.3	vagy	újabb	Skype-verzió	(www.skype.com)

Garancia
• Kétéves korlátozott gyártói garancia a vásárlás napjától

USR9620 és USR809620
USB Telephone Adapter

Gratis bellen! Free calls!

Llamadas gratis!

A nyilvános telefonhálózathoz való csatlakozáshoz

IC által jóváhagyva
Apprové par IC

* A normál vezetékes telefonvonalon keresztül hívó fél azonosítójának kijelzéséhez a 
telefontársaság szolgáltatása szükséges
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