
Darmowe rozmowy 
z całym światem

Teraz możesz dzwonić wszędzie za DARMO! Wystarczy zainstalować 
oprogramowanie Skype, podłączyć adapter telefoniczny USRobotics USB Telephone 
Adapter oraz zwykły telefon. Od tej pory można telefonować do dowolnego innego 
użytkownika usługi Skype na całym świecie. 

Doskonała 
kompatybilność

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

• Podłączenie telefonu bezprzewodowego umożliwia korzystanie z połączeń Skype w 
całym domu.

• Nie trzeba kupować żadnych specjalnych urządzeń ani usług od operatora 
telefonicznego.

• Obsługiwane systemy operacyjne - Windows XP i Windows 2000

Wyśmienita jakość 
dźwięku

• Zintegrowana funkcja kompensacji echa, zaawansowana kompresja dźwięku oraz 
szybkie przetwarzanie sygnału gwarantuje jakość rozmowy zbliżoną do naturalnej.

• Działanie w trybie pełnego dupleksu eliminuje efekt ucinania zdań.

Innowacyjne funkcje 
połączeń

• Przekierowywanie połączeń internetowych — ogranicza liczbę straconych połączeń, 
przekierowując połączenia Skype na telefon komórkowy.

• Zaawansowana funkcja połączeń oczekujących — powiadamia o nadchodzących 
połączeniach w programie Skype lub sieci telefonicznej PSTN oraz umożliwia 
przełączanie między nimi.

• Omijanie opłat - funkcja pozwala dzwonić z telefonu komórkowego za 
pośrednictwem programu Skype, unikając w ten sposób opłat za połączenia 
zamiejscowe czy międzynarodowe.

• Połączenia konferencyjne - 3-kierunkowa komunikacja umożliwia prowadzenie 
konferencji przez usługę Skype, jak i zwykłą linię telefoniczną.

• Identyfikacja numerów - wyświetla nazwę użytkownika programu Skype lub numer 
abonenta sieci telefonicznej PSTN.*

Łatwa instalacja i 
użytkowanie

• Łatwa instalacja i użytkowanie — urządzenie wystarczy podłączyć do komputera 
lub laptopa z szerokopasmowym łączem internetowym, podłączyć przewód sieci 
telefonicznej PSTN oraz telefon, a następnie zainstalować oprogramowanie.

Funkcjonalna komunikacja głosowa przez Internet! 

Rozwiązania Skype
USR9620 i  USR809620
USB Telephone Adapter

Wykorzystaj pełen potencjał komunikacji głosowej dzięki adapterowi telefonicznemu  USRobotics 
USB Telephone Adapter. Wystarczy zwykły telefon, aby móc korzystać z telefonii internetowej za 
pośrednictwem aplikacji SkypeTM, zachowując jednocześnie możliwość wykonywania połączeń 
przez sieć operatora telefonicznego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu adaptera telefonicznego 
USB. Jest on wyposażony w takie funkcje, jak inteligentne przekierowywanie nadchodzących 
połączeń usługi Skype na telefon komórkowy czy przełączanie między nadchodzącymi 
połączeniami w usłudze Skype lub sieci telefonicznej PSTN. Natomiast zaawansowana kompresja, 
przetwarzanie sygnału i kompensacja echa zapewniają doskonałą jakość wykonywanych połączeń 
za pośrednictwem tych usług.

Zgodny ze

Skype
2000



Dane techniczne i standardy 
Ogólne

• Interfejs telefoniczny: FXO i FXS
• Komunikacja Full Duplex
• Obsługa portów USB 1.0, 1.1 i 2.0
• Zasilany przez port USB (nie wymaga 

zewnętrznego źródła zasilania)
• Port USB: 

- interfejs B-type
- specyfikacja USB, Revision 1.1

Dane środowiskowe
• Wilgotność eksploatacji: 10~90%
• Temperatura eksploatacji: 0~55o

Dane fizyczne
• Zasilanie:

- napięcie wejścia USB: 5 V DC ± 5%
- maks. natężenie: < 280 mA
- maks. pobór mocy: < 0,4 W

• Diody: zasilania, VoIP, sieci PSTN
• Niewielka, płaska konstrukcja

Wymiary/masa
Opakowanie

• Długość 24,7 cm
• Szerokość 19,05 cm
• Wysokość 6,35 cm
• Masa 0,816 kg

Produkt
• Długość 14,92 cm
• Szerokość 9,2 cm
• Wysokość 2,54 cm
• Masa 0,454 kg

Główne funkcje
• Współpracuje z każdym standardowym telefonem
• Może być używany wraz z telefonami bezprzewodowymi
• Pełny dupleks i dobrej jakości dźwięk bez echa
• Automatyczne wykrywanie nadchodzących połączeń sieci 

PSTN lub VoIP
• Łatwe przełączanie między połączeniami PSTN i VoIP
• Funkcja połączeń oczekujących dla wywołań PSTN i VoIP
• Możliwość telefonowania na 3 aparaty telefoniczne 

jednocześnie
Języki

•	Opakowanie detaliczne: angielski, francuski, włoski, 
niemiecki, hiszpański i polski

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

•	 CD ROM zawierający podręcznik użytkownika:	
angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, turecki, 
węgierski, rosyjski, czeski i polski

Zawartość opakowania:
• Adapter telefoniczny USRobotics USB Telephone Adapter
• Kabel USB i RJ11
• Instrukcja szybkiej instalacji
• Dysk CD-ROM z podręcznikiem użytkownika

Minimalne wymagania systemowe
•	1 GHz Pentium® II lub lepszy; komputer kompatybilny 

z IBM® PC; 128 MB wolnej pamięci RAM oraz	10 MB 
wolnej pamięci na dysku twardym

•	Dostępny port USB (1.0/1.1/2.0) lub koncentrator USB 
z zewnętrznym zasilaczem 

•	Microsoft Windows XP lub 2000
•	Stacja CD-ROM 
•	Oprogramowanie Skype w wersji 1.3 lub nowszej 

(dostępne w witrynie www.skype.com)
Gwarancja

• Dwuletnia ograniczona gwarancja producenta od daty 
zakupu

USR9620 i  USR809620
USB Telephone Adapter

Gratis bellen! Free calls!

Llamadas gratis!

Urządzenie można podłączyć do publicznej komutowanej sieci telefonicznej 
PSTN (ang. Public Switched Telephone Network).

Certyfikat IC
Certyfikat IC

* W przypadku zwykłej linii telefonicznej funkcja identyfikacji numerów wymaga 
odpowiedniej usługi świadczonej przez centralę/operatora.
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