
Δωρεάν κλήσεις προς 
κάθε προορισμό

Τώρα μπορείτε να τηλεφωνήσετε οπουδήποτε ΔΩΡΕΑΝ! Απλά εγκαταστήστε το λογισμικό 
Skype, εγκαταστήστε το σταθμό βάσης του USRobotics Cordless Skype Dual Phone και 
καλέστε/συνδεθείτε με οποιονδήποτε άλλον χρήστη Skype στον κόσμο.

Τα καλύτερα και των 
δύο κόσμων

• Η άμεση διασύνδεση με την εφαρμογή Skype επιτρέπει τη χρήση ασύρματου Skype από 
όλους τους χώρους ενός σπιτιού ή μιας μικρής επιχείρησης

• Κάνει τη διαδικτυακή τηλεφωνία απλή και άνετη, όσο και η χρήση ενός ασύρματου 
τηλεφώνου

• Συνδέεται στην τηλεφωνική σας γραμμή και λειτουργεί ως κανονικό τηλέφωνο

Ισχυρή ασύρματη 
τεχνολογία DECT

• Εξαλείφει τις παρεμβολές με τις ασύρματες επικοινωνίες (τεχνολογίες 802.11a/b/g 
και Blue-tooth)

• Χαμηλή κατανάλωση ισχύος για βελτιωμένους χρόνους ομιλίας και αναμονής

Ισχυρές λειτουργίες • Εμβέλεια 50 m σε κλειστούς χώρους/300 m στο ύπαιθρο
• Ενσωματωμένο μεγάφωνο στο ακουστικό
• Γραφική απεικόνιση με οθόνη LCD οπίσθιου φωτισμού LED
• Ένδειξη στάθμη της μπαταρίας και προειδοποιητικός ήχος όταν βρίσκεστε εκτός 

εμβέλειας 
• Υποστηρίζει αναγνώριση κλήσης αριθμών (Caller ID) Skype και τηλεπικοινωνιακού 

παρόχου
• Υποστηρίζει κλήσεις μέσω σταθερού τηλεφωνικού δικτύου PSTN και κλήσεις μέσω 

Skype

Άριστη ποιότητα φωνής • Η ενσωματωμένη τεχνολογία εξουδετέρωσης ηχούς και περιορισμού του θορύβου 
αποδίδει άψογη συνομιλία

• Η πλήρως αμφίδρομη λειτουργία (full-duplex) περιορίζει τις διακοπές κατά την κλήση

Εύκολη εγκατάσταση 
και χρήση

• Απλή εγκατάσταση – Υποστηρίζει τοποθέτηση και άμεση λειτουργία (Plug-and-Play)
• Χρησιμοποιήστε το Skype ακόμα και όταν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή σας

Εκτεταμένη συμβατότητα • Υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000 και XP
• Συμβατό με θύρες USB 1.1 και USB 2.0

Τηλεφωνήστε οπουδήποτε στον κόσμο δωρεάν 
– χωρίς καλώδια! 
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Τηλεφωνήστε οπουδήποτε στον κόσμο δωρεάν – χωρίς καλώδια – με 
το USRobotics Cordless Skype Dual Phone με πιστοποίηση Skype™. Ο 
σταθμός βάσης συνεργάζεται τέλεια με την ισχυρή εφαρμογή διαδικτυακών 
τηλεφωνικών συνομιλιών Skype και συνδέεται σε μια διαθέσιμη θύρα USB 1.1 
ή 2.0 και σε μια υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή, για να μπορείτε να κάνετε 
τόσο ασύρματες κλήσεις μέσω Skype όσο και κανονικές τηλεφωνικές κλήσεις. 
Η φωτεινή οθόνη LCD με γραφικά σάς παρέχει πρόσβαση στον κατάλογο 
επαφών και τον κατάλογο κλήσεων και υποστηρίζει αναγνώριση κλήσης Skype. 
Επιπλέον, από το πληκτρολόγιο μπορείτε να κάνετε κλήσεις αριθμών από τον 
κατάλογο επαφών Skype ή αριθμών τηλεφώνου οπουδήποτε στον κόσμο, 
χρησιμοποιώντας τη συνδρομητική υπηρεσία SkypeOut.



Προδιαγραφεσ και ΠροτυΠα 
Γενικά

• Πιστοποίηση από τη Skype
• Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
• Τεχνολογία εξουδετέρωσης ηχούς και περιορισμού θορύβου
• Υποστηρίζει πολυφωνικούς ήχους κλήσης
• Ασύρματη τεχνολογία DECT
• Υποστηρίζει εγγραφή πολλαπλών συσκευών 

(έως 3 επιπλέον)
- συμβατό με GAP

• 120 ώρες χρόνος αναμονής και 10 ώρες χρόνος ομιλίας
• Εμβέλεια: 300 m στο ύπαιθρο/ 50 m σε κλειστούς χώρους

Κύριες δυνατότητες
• Διενέργεια και λήψη κλήσεων Skype και συμβατικής 

τηλεφωνίας
• Αναμονή κλήσης και αναγνώριση κλήσης για κλήσεις μέσω 

Skype και σταθερού δικτύου PSTN
• Κράτηση κλήσεων Skype και εναλλαγή λήψης κλήσεων 

μεταξύ Skype και σταθερού δικτύου PSTN
• Ειδικά για τις κλήσεις Skype:

- Κατάλογος επαφών και ένδειξη κατάστασης
- Ιστορικό κλήσεων 10 αριθμών
- Τηλεδιάσκεψη μέσω Skype με δύο άλλους χρήστες Skype

• Δυνατότητα προγραμματισμού για κλήση προεπιλεγμένων 
αριθμών μέσω Skype ή σταθερού δικτύου PSTN

• Δυνατότητα επιλογής διαφορετικού αριθμού κλήσης για 
κάθε γραμμή

• Δυνατότητα εντοπισμού συσκευής
• Ένδειξη στάθμης ισχύος μπαταρίας και εκτός εμβέλειας

Φυσικές προδιαγραφές
• Φωτιζόμενη οθόνη LCD με περιβάλλον γραφικών
• Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
• Θύρα USB (στη βάση) αναθ. 1.1
• Θύρα RJ-11 για τη σύνδεση της βάσης σε γραμμή σταθερού 

δικτύου PSTN
• Ενσωματωμένη υποδοχή μικροφώνου και ακουστικών

Διαστάσεις/Βάρος 
• Συσκευή: 15,4 x 4,8 x 2,8 cm (6,1 x 1,9 x 1,1 in)
•  Βάση χωρίς συσκευή: 11,3 x 2,7 x 12,6 cm (4,5 x 1,06 x 5,0 in)
• Βάση με συσκευή: 11,3 x 6,7 x 12,6 cm (4,5 x 2,64 x 5,0 in)
• Φορτιστής: 8,7 x 6,1 x 6,5 cm (3,4 x 2,4 x 2,56 in)
• Συσκευασία: 19,05 x 17,48 x 4,78 cm (7,5 x 6,88 x 1,88 in.) / 

0,47 kg (1,04 lb)

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας 
• Υγρασία κατά τη λειτουργία/εκτός λειτουργίας: 20~80% / 5~95% 

(χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
• Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία/εκτός λειτουργίας: 0~50° / 

-20~70°
Γλώσσες

• Συσκευασία πώλησης: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, 
Ισπανικά, Τουρκικά

• Οδηγίες εγκατάστασης: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, 
Ισπανικά, Τουρκικά

• Εγχειρίδιο χρήσης στο CD ROM: Aραβικά, Τσεχικά, Ολλανδικά, 
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Iταλικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, 
Ρωσικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Tουρκικά

Κανονισμοί
• Έγκριση FCC, Μέρος 15 και Μέρος 68
• UL / CUL
• CE
• Industry Canada RSS-213 & ICES-003
• Συχνότητα DECT: 
     - Ευρώπη 1880 - 1900 MHz
     - Βόρεια Αμερική 1920 - 1930 MHz

Περιεχόμενα συσκευασίας
• USRobotics Cordless Skype Dual Phone με μπαταρία
• Βάση φόρτισης και σταθμός βάσης
• Καλώδιο USB
• RJ-11 Καλώδιο τηλεφώνου
• Προσαρμογέας τηλεφώνου (διαφορετικός για κάθε χώρα)
• 2 Τροφοδοτικά (ένα για τη βάση του τηλεφώνου και ένα για τη 

βάση φόρτισης)
• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
• CD-ROM με Εγχειρίδιο Χρήσης και λογισμικό Skype

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
• Υπολογιστής συμβατός με IBM® με επεξεργαστή Pentium® II στα 

400 MHz, με 128 MB μνήμη RAM και 15 MB ελεύθερο χώρο στο 
σκληρό δίσκο (ή περισσότερο)

• Θύρα USB 1.1/2.0 
• Windows XP/2000
• Μονάδα CD-ROM 
• Σύνδεση στο Διαδίκτυο (προτείνεται ευρυζωνική σύνδεση)
• Λογισμικό Skype (στο CD-ROM που περιλαμβάνεται)

Εγγύηση
• Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή για δύο χρόνια από την 

ημερομηνία αγοράς
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Για σύνδεση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN)

Έγκριση IC
Apprové par IC

Ro
HS Compliant

E
U

2002/95/E
C

RoHS
2002/95/EC

RoHS
2002/95/EC


