
Gratis bellen naar de hele 
wereld

Nu kunt u GRATIS naar de hele wereld bellen! Installeer eenvoudigweg de Skype-
software en het basisstation van de USRobotics Cordless Skype Dual Phone en maak 
verbinding met andere Skype-gebruikers overal ter wereld.

Benut de mogelijkheden 
van spraakcommunicatie 
ten volle

• Dankzij de directe interface met de Skype-toepassing kan Skype thuis of  in een klein 
bedrijf  draadloos worden gebruikt

• Maakt internettelefonie net zo eenvoudig en vertrouwd als bellen met een draadloze 
telefoon

• Kan op uw bestaande telefoonlijn worden aangesloten en functioneert als een 
traditionele telefoon

Krachtige draadloze 
DECT-technologie

• Voorkomt storingen met draadloze gegevensoverdracht (802.11a/b/g en Bluetooth-
technologie)

•	 Efficiënt	stroomverbruik	voor	verbeterde	gespreks-	en	stand-bytijden

Krachtige functionaliteit • Bereik van 50 m binnenshuis en 300 m buitenshuis
• Geïntegreerde luidsprekertelefoon
•	 Grafisch	LCD-scherm	met	LED-achtergrondverlichting
• Batterij-indicator en waarschuwingstoon als u buiten bereik bent
• Ondersteunt Skype Caller ID en nummerweergave door de telefoonaanbieder
• Ondersteunt zowel vaste als Skype-oproepen

Superieure geluidskwaliteit • Dankzij de geïntegreerde technologie voor echo- en ruisonderdrukking is de 
gesprekskwaliteit perfect

• Full-duplex elimineert fragmentatie

Eenvoudig te installeren 
en te gebruiken

• Eenvoudige installatie: ondersteunt Plug and Play
• Gebruik Skype zelfs als u niet achter uw pc zit

Grote compatibiliteit • Ondersteunt Windows 2000 en XP
• Compatibel met USB 1.1- en USB 2.0-poorten

Bel gratis en draadloos naar de hele wereld! 

Skype-oplossingen
USR079630
Cordless Skype Dual Phone

Bel gratis en draadloos naar de hele wereld met de door Skype™ gecertificeerde 
USRobotics Cordless Skype Dual Phone. Het basisstation werkt naadloos met de 
krachtige Skype-toepassing voor internettelefonie samen en hoeft alleen maar op 
een beschikbare USB 1.1- of 2.0-poort en op uw bestaande telefoonlijn te worden 
aangesloten om zowel draadloze Skype-oproepen als vaste telefoongesprekken 
mogelijk te maken. Via het heldere grafische LCD-scherm krijgt u eenvoudig toegang 
tot uw lijsten met contactpersonen en gesprekken en de telefoon biedt ondersteuning 
voor Skype Caller ID. Bovendien kunt u bij gebruik van de SkypeOut-abonneedienst 
via het toetsenblok eenvoudig oproepen vanuit uw Skype-telefoonboek plaatsen en 
naar vaste telefoons overal ter wereld bellen.



Specificaties en normen 
Algemeen
•	Gecertificeerd	door	Skype
• Plug and Play
• Technologie voor echo- en ruisonderdrukking
• Ondersteunt polyfone beltonen
• Draadloze DECT-technologie
• Registratie van meerdere telefoons mogelijk (in totaal 

max. 4)
- Compatibel met GAP

• 120 uur stand-by en 10 uur gesprekstijd
• Bereik: 300 m buitenshuis/50 m binnenshuis

Belangrijkste functies
• Bel en wordt gebeld via Skype of  via de vaste telefoonlijn
• Wisselgesprekken en naam-/nummerweergave voor zowel 

Skype- als vaste oproepen
• De mogelijkheid om Skype-oproepen in de wacht te 

plaatsen en tussen Skype- en vaste oproepen te wisselen
• Skype-functies:
-	 Lijst	met	contactpersonen	en	statusweergave
- Gespreksgeschiedenis met de laatste 10 oproepen
- Skype-vergadergesprekken met twee andere 

Skype-gebruikers
• Kan worden ingesteld om standaard via Skype of  via de 

vaste telefoonlijn te bellen
• Keuze uit verschillende beltonen voor beide lijnen
• Mogelijkheid om de telefoon vanaf  het basisstation te bellen
• Batterij-indicator en waarschuwingstoon als u buiten het 

bereik bent
Fysiek
•	Grafisch	LCD-scherm	met	achtergrondverlichting
• Toetsenblok met achtergrondverlichting
• USB-poort (op basisstation), revisie 1.1
• RJ-11-poort voor aansluiting van het basisstation op de 

vaste telefoonlijn
• Geïntegreerde luidspreker en koptelefoonaansluiting

Afmetingen/gewicht 
• Telefoon: 15,4 x 4,8 x 2,8 cm
• Basisstation zonder standaard: 11,3 x 2,7 x 12,6 cm
• Basisstation met standaard: 11,3 x 6,7 x 12,6 cm
•	Lader:	8,7	x	6,1	x	6,5	cm
• Verpakking: 19,05 x 17,48 x 4,78 cm/0,47 kg

Omgeving
• Vochtigheidsgraad tijdens/buiten bedrijf: 20~80%/5~95% 

(niet condenserend)
• Temperatuur tijdens/buiten bedrijf: 0~50oC/-20~70oC

Talen
•  Verpakking: Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, 

Turks
•  Installatiegids: Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Duits, 

Spaans, Turks
•  Gebruikershandleiding op cd: Nederlands, Arabisch, 

Tsjechisch, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Hongaars, Pools, 
Russisch, Spaans, Zweeds, Turks

Reglementair
• FCC Deel 15 en Deel 68
•	UL/CUL
• CE
• Industry Canada RSS-213 en ICES-003
• DECT-frequentie: 
     - Europa: 1880 - 1900 MHz
     - Noord-Amerika: 1920 - 1930 MHz

Inhoud verpakking
• USRobotics Cordless Skype Dual Phone met batterij
•	Lader	en	basisstation
• USB-kabel
• RJ-11-telefoonkabel
•	Telefoonadapter	(landspecifiek)
• 2 netvoedingsadapters (één voor het basisstation en één voor de 

lader)
• Beknopte installatiegids
• Cd met gebruikershandleiding en Skype-software

Minimale systeemvereisten
• Met IBM® compatibele 400 MHz Pentium® II pc met 128 MB 

RAM en 15 MB vrije ruimte op de vaste schijf  (of  meer)
• USB 1.1-/USB 2.0-poort 
• Windows XP/2000
• Cd-rom-station 
• Internetverbinding (breedband aanbevolen)
• Skype-software (meegeleverd op de cd)

Garantie
• Twee jaar beperkte fabrieksgarantie vanaf  de aankoopdatum

USR079630
Cordless Skype Dual Phone

Voor aansluiting op het publieke telefoonnetwerk (PSTN)
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