
Kostnadsfria samtal till 
hela världen

Nu kan du ringa vart som helst KOSTNADSFRITT! Installera Skype-programvaran, 
koppla in basstationen för USRobotics Cordless Skype Dual Phone och ring upp eller 
anslut till andra Skype-användare var som helst i världen.

Det bästa av två världar • Med den direkta anslutningen till programmet Skype kan trådlös Skype användas i 
hela hemmet eller kontoret

• Gör Internet-telefoni lika enkelt och bekvämt som att använda en trådlös telefon
•	 Ansluts	till	din	befintliga	telefon	och	fungerar	som	en	standardtelefon

Kraftfull trådlös DECT-
teknik

• Eliminerar störningar med trådlös datakommunikation (802.11a/b/g- och 
Bluetooth-teknik)

• Effektiv strömförbrukning för förbättrad samtals- och passningstid 

Kraftfulla funktioner • Räckvidd på 50 meter inomhus eller 300 meter utomhus
• Inbyggd högtalare i handenheten
•	 Bakgrundsbelyst	grafisk	LCD-display
• Batterinivåindikator och varningston för när du kommer utanför täckningsområdet
• Funktioner för nummerpresentation för Skype och nummerpresentation från ditt 

telefonbolag
• Stöder både PSTN- och Skype-samtal

Utmärkt ljudkvalitet • Inbyggd teknik för ekodämpning och brusreducering ger utmärkt samtalskvalitet
• Full duplex-anslutning eliminerar ljudbortfall under samtal

Enkel att installera och 
använda

• Enkel att installera – stöd för Plug-and-Play
• Använd Skype även när du inte sitter vid datorn

Bred kompatibilitet • Fungerar med operativsystemen Windows 2000 och XP
• Kompatibel med USB 1.1- och 2.0-portar

Ring kostnadsfritt över hela världen – trådlöst! 

Skype-lösningar
Modell USR809630
Cordless Skype Dual Phone

Ring kostnadsfritt över hela världen – trådlöst – med Skype™-certifierade 
USRobotics Cordless Skype Dual Phone. Basstationen ansluts till en tillgänglig 
USB 1.1- eller 2.0-port och integreras med det kraftfulla, Internet-baserade 
röstprogrammet Skype. Den ansluts även till din befintliga telefonlinje så att 
både trådlösa Skype-samtal och vanliga samtal fungerar. Den ljusa grafiska 
LCD-skärmen ger dig praktisk åtkomst till dina kontakter och samtalslistor, och 
stöder även Skypes nummerpresentation. Dessutom kan du med knappsatsen ringa 
samtal från din telefonbok i Skype eller till telefoner över hela världen, om du har 
prenumerationstjänsten SkypeOut.



Specifikationer och standarder 
Allmänt
•	Skype-certifierad
• Plug-and-Play
• Ekodämpnings- och brusreduceringsteknik
• Har stöd för polyfoniska ringsignaler
• Trådlös DECT-teknik
•	Stöd	för	registrering	av	flera	handenheter	(upp	till	tre	

ytterligare)
- GAP-kompatibel

• 120 timmar passningstid och 10 timmars samtalstid
• Räckvidd: ca 300 m utomhus och ca 50 m inomhus

De största fördelarna
• Ring och ta emot både Skype-samtal och markbundna 

samtal
• Samtal väntar och nummerpresentation för både Skype och 

PSTN
• Parkera samtal i Skype och växla mellan samtal i Skype och 

PSTN
•	Specifikt	för	Skype:

- Visa kontaktlista och status
- Samtalshistorik för senaste 10 samtal
- Konferenssamtal med två andra Skype-användare

• Programmerbar för standarduppringning i Skype eller PSTN
• Valbara ringsignaler per linje
• Handenhetssökning
• Indikering för batterinivå eller när den är utom räckvidd

Fysiska egenskaper
•	Bakgrundsbelyst,	grafisk	LCD-skärm
• Bakgrundsbelysta knappar
• USB-port (på basstationen) version 1.1
• RJ-11-port för anslutning till PSTN-linje
• Inbyggd högtalartelefon och headset-uttag

Mått/vikt 
• Handenhet: 15,4 x 4,8 x 2,8 cm
• Basenhet utan ställ: 11,3 x 2,7 x 12,6 cm
• Basenhet med ställ: 11,3 x 6,7 x 12,6 cm
•	Laddare:	8,7	x	6,1	x	6,5	cm
• Förpackning: 19,05 x 17,48 x 4,78 cm / 0,47 kg

Miljö
•	Luftfuktighet	för	drift/ej	drift:	20~80	%/5~95	%	(icke-

kondenserande)
•	Temperatur	för	drift/ej	drift:	0~50o / -20~70o

Språk
• Förpackning: svenska, engelska, franska, italienska, spanska, 

turkiska, tyska
• Installationsguide: engelska, franska, italienska, spanska, tyska, 

turkiska
• Användarhandbok på cd: svenska, arabiska, engelska, franska, 

nederländska, italienska, ungerska, polska, ryska, spanska, 
tjeckiska, tyska, turkiska

Bestämmelser
• FCC Del 15 och Del 68
•	UL	/	CUL
• CE
• Industry Canada RSS-213 & ICES-003
• DECT-frekvens: 
     - Europa 1880 - 1900 MHz
     - Nordamerika 1920 - 1930 MHz

Förpackningen innehåller
• USRobotics Cordless Skype Dual Phone med batteri
•	Laddningsställ	och	basstation
• USB-kabel
• RJ-11-telefonkabel
• Telefonadapter (anpassad för respektive land)
• Två strömadaptrar (en för basstationen och en för laddningsstället)
• Snabbinstallationsguide
• Cd-skiva med användarhandbok och Skype-programvaran

Systemkrav
• IBM®-kompatibel dator med 400 MHz Pentium® II med 128 MB 

RAM-minne och 15 MB ledigt hårddiskutrymme (eller mer)
• USB 1.1-/2.0-port 
• Windows XP/2000
• CD-ROM-enhet 
• Internet-anslutning (bredband rekommenderas)
• Skype-programvara (medföljer på cd:n)

Garanti
• Två års begränsad tillverkargaranti från inköpsdatum

Modell USR809630
Cordless Skype Dual Phone

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