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Βελτιστοποιημένη, υψηλή απόδοση

Το μόντεμ USB 56K* της USRobotics παρέχει την απόδοση και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν 
την USRobotics σε ένα μικρό και ευέλικτο πακέτο. Το μόντεμ βάσει ελεγκτή ενσωματώνει 
πανίσχυρες λειτουργίες επεξεργασίας επικοινωνίας στο ίδιο το μόντεμ για εξασφαλισμένη 
απόδοση χωρίς να μειώνεται η επεξεργαστική ισχύς του υπολογιστή σας. Είναι επίσης ευρέως 
συμβατό με όλα τα λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των Linux, Windows και 
Macintosh. Η λειτουργία Quick Connect (Γρήγορη σύνδεση) μειώνει τον χρόνο σύνδεσης ώστε 
να συνδέεστε γρηγορότερα, και η λειτουργία V.PCM Upstream (Αποστολή V.PCM) παρέχει 50% 
μεγαλύτερες ταχύτητες αποστολής δεδομένων, ιδανικό για την αποστολή μηνυμάτων e-mail με 
μεγάλα συνημμένα. Υποστηρίζει επίσης την εφαρμογή USRobotics Modem on Hold (Μόντεμ σε 
αναμονή) για τον έλεγχο των εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων ενώ είστε συνδεδεμένοι και για 
την απάντηση κλήσεων χωρίς να χάνετε τη σύνδεσή σας με το Internet. Δεν χρειάζεται δεύτερη 
τηλεφωνική γραμμή!†

Άνεση και ευκολία 
χρήσης USB 

•	Απλή	εγκατάσταση	USB	Plug	and	Play	
•	Εν	θερμώ	αντικατάσταση	(Hot-swappable)		(αυτόματη	εγκατάσταση/	απεγκατάσταση)
•	Τροφοδοσία	μέσω	διαύλου	ώστε	να	μην	απαιτείται	εξωτερική	τροφοδοσία	με	ρεύμα

Προηγμένα 
χαρακτηριστικά και 
λειτουργίες

•	Αποστολή	και	λήψη	φαξ	μέσω	του	υπολογιστή	σας	ενώ	εκτελούνται	άλλες	εφαρμογές
•	Υποστηρίζει	μαζική	αποστολή	φαξ	και	χρονοπρογραμματισμένη	αποστολή	φαξ	
•	Μόνιμη	αποθήκευση	των	προτιμώμενων	προεπιλεγμένων	ρυθμίσεων	του	μόντεμ

Voice Features‡ •	Perfect	for	creating	a	Telephone	Answering	Device	(TAD)
•	DTMF	/	Tone	Generation	and	Reporting
•	Configurable	8	or	16	bit	voice	compression
•	7200,	8000,	and	11025	sampling	rates

Αποκτήστε την ταχύτητα 
που χρειάζεστε

•	Fast	Connect	(V.22)	allows	1200	bps	connections	without	error	control	in	about	3	seconds,	making	
this	modem	ideal	for	POS	and	ATM	transactions	that	require	lightning	fast	connections.

•	Η	λειτουργία	Quick	Connect	μειώνει	τον	χρόνο	που	απαιτείται	για	τη	σύνδεσή	σας	με	το	Internet		
μέσω	κλήσης.

•	Το	V.92	σας	επιτρέπει	να	στέλνετε	συνημμένα	με	έως	και	50%	μεγαλύτερη	ταχύτητα!

Πανίσχυρα εργαλεία 
διαχείρισης

•	Η	εφαρμογή	USRobotics	Modem	on	Hold	σας	επιτρέπει:
•	να	ελέγχετε	τις	εισερχόμενες	κλήσεις	ώστε	να	απαντάτε	μόνο	στις	σημαντικές	κλήσεις,†
•	να	δέχεστε	κλήσεις	ενώ	είστε	online	χωρίς	να	«πέφτει»	η	σύνδεσή	σας	με	το	Internet,	συνεπώς	δεν	
απαιτείται	δεύτερη	τηλεφωνική	γραμμή.

Λογισμικό με δυνατότητα 
αναβάθμισης

•	Το	λογισμικό	της	συσκευής	με	δυνατότητα	αναβάθμισης	μέσω	λήψης	λογισμικού	εξασφαλίζουν	ότι	
αυτό	το	μόντεμ	θα	συνεχίσει	να	καλύπτει	τις	μεταβαλλόμενες	ανάγκες	σας.

Εξαιρετική συμβατότητα •	Συμβατότητα	με	τα	περισσότερα	βασικά	λειτουργικά	συστήματα,	Windows,	Linux	και	Macintosh:		
Windows	Server	2019,	Windows	Server	2016,	Windows	10‡,	Sierra§,	El	Capitan,	και	Yosemite	—	32	
και	64	bit.

Global Regulatory 
Approvals

•	Approved	for	US,	Canada,	Europe,	Israel,	South	Africa,	UAE,	Australia,	Hong	Kong,	South	Korea,	
New	Zealand,	Singapore,	and	Taiwan

•	USR5637-OEM	approved	for	Japan,	Phillipines
•	Qualified	for	additional	worldwide	regulatory	approvals,	license	fee	for	full	approval

Αναλογικό
Μοντέλα USR805637
56K* USB Modem with Voice‡ 
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Γενικά
•	 Δεδομένα:	V.92,	V.90,	V.34,	V.32bis,	V.32,	V.22bis,	V.•	.22,	V.23	και	V.21
•	 Έλεγχος	σφάλματος/	Συμπίεση		δεδομένων:	V.44/V.42/V42bis	και	
MNP2-4/5

•	 Φαξ:	EIA	578	(Κατηγορία	1)	με	V.17,	V.29,	V.27ter,	Ομάδα	3
•	 Υποστήριξη	βιντεοδιάσκεψης	V.80	
•	 Διεπαφή	DTE:	USB	Έκδοση	2.0
•	 Τροφοδοσία	μέσω	USB

	▪ Τυπική	ισχύς	από	την	τροφοδοσία	USB=	240	mA	(1.2W
	▪ Μέγιστη	ισχύς	από	την	τροφοδοσία	USB=	360	mA	(1.8W)

•	 Υποστήριξη	αναγνώρισης	γραμμής	καλούντος	(Caller	ID)	(απαιτεί	
τη	συγκεκριμένη	υπηρεσία	από	την	τοπική	εταιρεία	τηλεπικοινωνιών.
Ενδεχομένως	σε	κάποιες	χώρες	να	μην	υποστηρίζεται	η	αναγνώριση	
γραμμής	καλούντος)

•	 Hayes	Compatible

Φυσικά	χαρακτηριστικά
•	 2	ενδεικτικές	λυχνίες	(LED):	Ισχύς,	δεδομένα
•	 Διεπαφή	τηλεφωνικής	γραμμής:	Μία	υποδοχή	RJ-11

Περιβαλλοντικά	χαρακτηριστικά
•	 Θερμοκρασία:

	▪ Συνθήκες	θερμοκρασίας	λειτουργίας:	0	έως	50ο	C
	▪ Συνθήκες	θερμοκρασίας	εκτός	λειτουργίας:	-20	έως	70ο	C

•	 Υγρασία:	Συνθήκες	υγρασίας	λειτουργίας:	
	▪ 20%	έως	80%	χωρίς	συμπύκνωση
	▪ Συνθήκες	υγρασίας	εκτός	λειτουργίας:	5%	έως	95%	χωρίς	συμπύκνωση

Ρυθμιστικές	απαιτήσεις
•	 Έγκριση	FCC	
•	 Έγκριση	IC	
•	 	Έγκριση	UL/CUL	
•	 TBR-21

Διαστάσεις/	βάρος	συσκευασίας
•	 19,7	x	15,3	x	3,5	εκ.	(7,88	x	6	x	1,38	ίντσες)
•	 0,5	λίβρες	/	0,23	κιλά

Διαστάσεις	προϊόντος
•	 9,86	x	3,81	x	2,24	εκ.	(3,88	x	1,5	x	0,88	ίντσες)
•	 0,26	λίβρες	/	0,12	κιλά
	
Γλωσσική	υποστήριξη
•	 Συσκευασία	λιανικής	πώλησης:	αγγλικά,	γαλλικά,	γερμανικά,	ελληνικά,	
ιταλικά,	ισπανικά

•	 Οδηγός	εγκατάστασης:	αγγλικά,	γαλλικά,	γερμανικά,	ελληνικά,	ιταλικά,	
ισπανικά

•	 CD	ROM	με	τις	οδηγίες	χρήσης:	αγγλικά,	γαλλικά,	γερμανικά,	
ελληνικά,	ιταλικά,	ισπανικά

Ελάχιστες	απαιτήσεις	συστήματος
•	 Windows®	Server	2019/Server	2016/Server	2012	R2/Win	10‡/Win	10‡	
64	bit/Server	2012/Win	8/Server	2011/Win	7/Server	2008/Vista™/
Server	2003/XP/2000,	Mac	10.4	ή	μεταγενέστερη	έκδοση	και§,	Linux	
2.4.20	kernel	ή	μεταγενέστερη	έκδοση

•	 Intel	Pentium	III	600	MHz	ή	ισοδύναμος	επεξεργαστής,	RAM	128	MB,	
σκληρός	δίσκος	5	MB	

•	 Θύρα	USB
•	 2x	ή	μεταγενέστερη	έκδοση	μονάδας	CD-ROM	
•	 Αναλογική	τηλεφωνική	γραμμή

Περιεχόμενο	συσκευασίας
•	 Μόντεμ	USR®	56K*	USB	
•	 RJ11	Τηλεφωνικό	καλώδιο
•	 Οδηγός	γρήγορης	εγκατάστασης
•	 CD-ROM	με	τα	βασικά	στοιχεία	της	εγκατάστασης,	συμπεριλαμβανομένων	
των	οδηγιών	χρήσης,	λογισμικό	δεδομένων/	φαξ	και	εφαρμογή	
USRobotics	Modem	on	Hold	(το	λογισμικό	απαιτεί	λειτουργικό	σύστημα	
Windows	2000	ή	μεταγενέστερη	έκδοση)

Εγγύηση
•	 Διετής	περιορισμένη	εγγύηση	του	κατασκευαστή	από	την	ημερομηνία		
αγοράς

Προδιαγραφές	&	Πρότυπα

Μοντέλα  USR805637
56K* USB Modem

* Ικανότητα λήψης σε ταχύτητα έως και 56 Kbps και αποστολής σε ταχύτητα έως και 48 Kbps (ή 31.2 Kbps με τον διακομιστή V.90). Λόγω των Κανονισμών FCC αναφορικά με την έξοδο ισχύος, οι ταχύτητες λήψης περιορίζονται στα 53.3 Kbps. Η πραγματική 
ταχύτητα ενδέχεται να είναι διαφορετική. Οι λειτουργίες V.92 και V.90 απαιτούν συμβατές τηλεφωνικές γραμμές και υποστήριξη από τον Πάροχο Υπηρεσιών Internet (ISP). Τα μόντεμ της USRobotics με βελτιώσεις V.92 είναι αντίστροφα συμβατά και κατά τη 
σύνδεση με τον πάροχο θα επιτυγχάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα.

† Για τη χρήση της εφαρμογής USRobotics Modem on Hold και τη λειτουργία Μόντεμ σε αναμονή απαιτείται υπηρεσία αναμονής κλήσης. Για τη χρήση της δυνατότητας αναγνώρισης γραμμής καλούντος απαιτείται η υπηρεσία αναμονής κλήσης/ αναγνώρισης γραμμής 
καλούντος.

‡ Voice features require voice firmware available on www.usr.com/support/5637 . Φωνητικών μηνυμάτων απαιτεί πρόσθετο λογισμικό τρίτων. Λογισμικό που περιλαμβάνεται με το προϊόν επιτρέπει την υποστήριξη / φαξ δεδομένων μόνο. χαρακτηριστικά φωνή είναι 
διαθέσιμες στα Windows 10 μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Windows 10 έκδοση 1607 (KB3206632).

§ Fax features no longer supported in macOS Sierra Version 10.12.

Μοντέλα 5637 
56K USB Modem

For connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN)

www.usr.com/gr


