
Gratis samtal till hela världen Nu kan du ringa GRATIS! Du installerar bara Skype-programvaran, USRobotics USB Telephone 
Adapter, ansluter en vanlig telefon till den och använder den när du ringer upp eller ansluter till 
andra Skype-användare i världen. 

Utmärkt kompatibilitet • Gör Internet-telefoni lika enkelt och bekvämt som vanlig telefoni
• Du kan använda Skype i hela huset med en sladdlös telefon.
• Ingen specialutrustning och inga särskilda tjänster behövs från telefonbolaget
• Fungerar med operativsystemen Windows XP och Windows 2000

Utmärkt ljudkvalitet • Integrerad eko-dämpning, avancerad ljudkomprimering och kraftfull signalbearbetning ger 
verklighetstrogen samtalskvalitet

• Full-duplex-anslutning eliminerar klippning

Nya samtalsfunktioner • Vidarebefordra Internet-samtal − Minska antalet missade samtal genom att vidarebefordra 
Skype-samtal till din mobiltelefon

• Avancerad Samtal väntar-funktion − Indikering av inkommande samtal, via Skype eller allmänna 
telefonnätet, och möjlighet att växla mellan dem

• Kom runt samtalsavgifter − Du kan ringa Skype-samtal från din mobiltelefon och komma runt 
avgifter för nationella och internationella samtal

• Konferenssamtal − Håll trepartssamtal mellan Skype-samtal och vanliga telefonsamtal
• Nummerpresentation − Visar Skype-användarnamn eller vanligt telefonnummer

Enkel att installera och 
använda

• Enkel att installera och använda – Anslut den till en bärbar eller stationär dator med 
bredbandsanslutning, anslut telefonlinjen och telefonen och installera programvaran

Flexibel röstkommunikation via Internet! 

Skype-lösningar
USR9620 och USR809620

USB Telephone Adapter

Få det bästa från två världar av röstkommunikation med USRobotics USB Telephone Adapter. Du kan nu 

få tillgång till alla fördelar med Internet-telefoniprogrammet från SkypeTM med en vanlig telefon - medan 

du fortfarande kan ringa som vanligt med ditt telefonbolag. USB Telephone Adapter ansluts till din dator 

för Internet-samtal och till den vanliga telefonledningen. Den har avancerade funktioner som intelligent 

vidarebefordran av inkommande Skype-samtal till en mobiltelefon och Samtal väntar för Skype-samtal 

och vanliga telefonsamtal. Med avancerad komprimering, signalbehandling och eko-dämpning får du 

garanterat högsta kvalitet vare sig du ringer via vanliga telenätet eller med Skype.
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Specifikationer och standarder 
Allmänt

• Telefongränssnitt: FXO och FXS
• Full-duplex-kommunikation
• Funktioner för USB 1.0-, 1.1- och 2.0-portar
• Strömförsörjning via USB (ingen extern strömkälla 

behövs)
• USB-port: 

- Gränssnitt av B-typ
- Universal Serial Bus-specifikation, version 1.1

Miljö
• Luftfuktighet vid drift: 10-90 %
• Driftstemperatur: 0-55 oC

Fysiska egenskaper
• Effekt:

- Ingångsspänning USB: 5 V DC ± 5 %
- Maximal strömstyrka: < 280 mA
- Maximal effekt: < 1,4 W

• Lysdioder: Ström, VoIP, telefonlinje
• Kompakt, slimmad design

Mått/Vikt
Paket

• Längd: 24,7 cm
• Bredd: 19,05 cm
• Höjd: 6,35 cm
• Vikt: 0,816 kg

Produkt
• Längd: 14,92 cm
• Bredd: 9,2 cm
• Höjd: 2,54 cm
• Vikt: 0,454 kg

De största fördelarna
• Fungerar med alla standardtelefoner
• Kan användas med sladdlösa telefoner
• Full-duplex, hög ljudkvalitet utan eko
• Automatisk avkänning av inkommande VoIP-samtal och vanliga 

telefonsamtal
• Växla enkelt mellan VoIP-samtal och vanliga telefonsamtal
• Samtal väntar för VoIP-samtal och vanliga telefonsamtal
• Kan ringa upp tre telefoner parallellt

Språk
• Kartong: Engelska, franska, italienska, tyska, spanska, polska
• Installationshandbok: Engelska, franska, italienska, tyska, 

spanska, polska, turkiska
• Användarhandbok på cd: Engelska, franska, italienska, tyska, 

spanska, turkiska, ungerska, ryska, tjeckiska, polska
Paketets innehåll

• USRobotics USB Telephone Adapter
• USB- och RJ11-kabel
• Snabbinstallationsguide
• Cd-skiva med användarhandbok

Systemkrav
• IBM®-kompatibel dator med 1 GHz Pentium® II eller högre, 128 

MB fritt RAM-minne och 10 MB ledigt hårddiskutrymme
• Tillgänglig USB-port (1.0/1.1/2.0) eller en USB-hub med extern 

strömförsörjning 
• Microsoft Windows XP och 2000
• CD-ROM-enhet 
• Skype, version 1.3 eller högre (www.skype.com)

Garanti
• Två års begränsad tillverkargaranti från inköpsdatum

USR809620
USB Telephone Adapter

Gratis bellen! Free calls!

Llamadas gratis!

För anslutning till PSTN-nätverk (Public Switched Telephone Network)

IC-godkänd
 

* För nummerpresentation på vanliga telefonlinjer krävs att telefonbolaget tillhandahåller tjänsten
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