
stedi iniz Yerle 
Ücretsiz Görü ün

Artık evinizdeki veya i yerinizdeki birçok noktadan, Skype’tan istedi iniz yerdeki 
Skype’a ÜCRETS Z arama yapabilirsiniz. Bir baz istasyonuyla dört adede kadar 
Dual Telefon kullanın.

Her ki Teknolojinin En 
yi Yanları

• Do rudan Skype ile olu turulan arabirim, Skype aygıtının evin ya da küçük 
ölçekli i letmenin her yerinde kullanılmasını sa lar

• nternet ça rıları yapmayı bir telsiz telefonu kullanmak kadar kolay ve rahat hale 
getirir

• Mevcut telefon hattınıza ba lanır ve standart bir telefon olarak çalı ır
Güçlü Kablosuz DECT 
Teknolojisi

• Kablosuz veri ileti imlerindeki (802.11a/b/g ve Bluetooth teknolojileri) parazitleri 
ortadan kaldırır

• Geli tirilmi  konu ma özellikleri ve bekleme süreleri için verimli güç kullanımı

Güçlü levsellik • Kapalı alanda 50 metre/açık alanda 300 metre kapsama alanı
• Dahili ahize hoparlörü
• LED arka aydınlatmalı, grafi k LCD ekran
• Pil seviyesi göstergesi ve Kapsama Alanı Dı ı uyarı sesi
• Skype Arayan Kimli i ve telekomünikasyon servis sa layıcı Arayan Kimli i

deste i
• Sabit hat ve Skype ça rılarını e zamanlı olarak destekler

Mükemmel Ses Kalitesi • Dahili yankı giderme ve gürültü azaltma teknolojisi gerçe e en yakın konu ma
kalitesini sa lar

• Full-duplex i letim ses kesintilerini giderir

Kurulumu ve 
Kullanımı Kolaydır

• Kullanımı basittir, mevcut baz istasyonunuzla birlikte çalı ır
• Bilgisayarınızın ba ında olmasanız bile Skype’ı kullanın

Dünyayı ücretsiz arayın; hem de kablosuz!

SK Y P E ÇÖ Z Ü M L E R
MO D E L 9631
SKYPE Ç N KABLOSUZ K L  TELEFON

EK AH ZE
Skype onaylı kablosuz USRobotics Ek Ahize ile dünyanın her yerini ücretsiz 
arayın. Güçlü Skype nternet ses uygulamasıyla sorunsuz bütünle ir ve mevcut 
baz istasyonunun kablosuz Skype ça rıları ve normal telefon ça rılarıyla birlikte 
çalı masına olanak sa lar.  Parlak grafi k LCD ekran, telefon rehberinize ve arama 
listelerinize kolay eri im sa larken, Skype ve sabit hat Arayan Kimli i* özelli ini 
de destekler. Ayrıca, SkypeOut abonelik servisi sayesinde tu  takımı, Skype 
telefon rehberinizden numara çevirmenizi veya dünyanın herhangi bir yerindeki bir 
telefonu aramanızı sa lar.



Spesifi kasyonlar ve Standartlar
Genel

• Skype Onaylı
• Yankı giderme ve gürültü azaltma teknolojisi
• Polifonik zil seslerini destekler
• Kablosuz DECT teknolojisi
• Çoklu ahize kaydı deste i (4 adede kadar)
• 120 saat bekleme ve 10 saat konu ma süresi
• Kapsama Alanı: açık alanda 300 m (900 ft)/ kapalı alanda 

50 m (150 ft)
Temel Özellikler

• Skype ve sabit hat ça rıları yapın ve alın
• Skype ve sabit hat için Ça rı Bekletme ve Arayan Kimli i

özelli i
• Skype ve sabit hat arasında Skype bekletme ve ça rı geçi i

özelli i
• Skype’ye özel:

- Telefon rehberi ve durum ekranı
- 10 numaralık arama kaydı
- ki ba ka Skype kullanıcısıyla Skype konferans özelli i

• Varsayılan olarak programlanabilen Skype veya PSTN
• Hatta göre seçilebilir zil sesleri
• Ahize tarama
• Pil seviyesi ve Kapsama Alanı Dı ı göstergesi

Ortam Ko ulları
• Çalı ma/Depolama Nem Oranı: %20~80 / %5~95 

(yo unla masız)
• Çalı ma/Depolama Sıcaklı ı: 0~50o / -20~70o

Fiziksel Özellikler
• Arka aydınlatmalı, grafi k LCD ekran
• Arka aydınlatmalı tu  takımı
• Dahili hoparlör ve kulaklık soketi

Boyutlar/A ırlık
• Ahize: 15,4 x 4,8 x 2,8 cm (6,1 x 1,9 x 1,1 inç)
• arj Ünitesi: 8,7 x 6,1 x 6,5 cm (3,4 x 2,4 x 2,56 inç)
• Ambalaj: 19,05 x 17,48 x 4,78 cm (7,5 x 6,88 x 1,88 inç) / 

0,47 kg (1,04 lb) 
Diller

• Ambalaj: ngilizce, Fransızca, talyanca, Almanca, spanyolca,
Türkçe

• Kurulum Kılavuzu: ngilizce, Fransızca, talyanca, Almanca, 
spanyolca, Türkçe

• CD-ROM Kullanım kılavuzu: Arapça, Çekçe, Felemenkçe, 
ngilizce, Fransızca, Almanca, talyanca, Macarca, Lehçe, 

Rusça, spanyolca, sveççe, Türkçe
Yasal bilgiler

• FCC Sınıf B
• UL / CUL
• CE Sınıf B
• DECT Frekansı:
     - Avrupa’da 1880 - 1900 MHz
     - Kuzey Amerika’da  1920 - 1930 MHz 

Ambalaj çeri i
• Piliyle birlikte USRobotics Kablosuz Ek Ahize
• arj Standı
• Güç adaptörü ( arj standı için)
• Hızlı Kurulum Kılavuzu

En Dü ük Sistem Gereksinimleri
• Kurulmu  durumda 9630 Baz stasyonu

Garanti
• Satın alma tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı üretici garantisi

Model 9631
SKYPE Ç N KABLOSUZ K L  TELEFON
EK AH Z E

IC Onaylı
Apprové par IC

RoHS
2002/95/EC

*Telekomünikasyon irketinizden veya PTT’den Arayan Kimli i servisi gerektirir


