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Linksys улеснява 
Интернет телефонията
Говорете през Skype с безжичен телефон, по-удобно е

• Безжичен телефон със Skype 

поддръжка

• Не е нужно да сте пред 

компютъра, за да може да 

говорите по Skype

• Имате постоянен дос-

тъп до списъка със Skype 

контакти директно на 

телефона

• Поддържа напълно услугите 

Skype, SkypeOut, SkypeIn и 

Skype Voicemail

• DECT съвместим, може да се 

провеждат и Интерком 

разговори 

Насладете се на удобствата, предлагани от безжич-
ния телефон когато използвате Skype! Вече не се нала-
га да седите постоянно пред компютъра, когато иска-

те да говорите с приятелите си през Интернет – може да из-
ползвате безжичния комплект Dual-Mode Internet Telephony Kit 
на Linksys. Той се състои от безжичен телефон, зарядно устрой-

ство и USB поставка, която се свързва към компютъра. Dual-
Mode функционалността (поддръжка на два режима) ви дава 
възможност да ползвате този безжичен телефон за разговори 
през конвенционалната линия или да се обадите с помощта на 
Skype. Достатъчно е само да изберете на кого желаете да поз-
въните от списъка с контакти, показван на самия телефон, да 
натиснете бутона за позвъняване и сте готови да говорите.

Освен връзка с Интернет потребители, които ползват 
Skype, телефонът поддържа възможност и за SkypeOut 
набиране, т.е. звъните през Skype на стандартен телефон. 
От телефона чувате позвъняване всеки път, когато някой 
ви търси през Skype или SkypeIn, при което на екрана на 
слушалката виждате и информация за конкретния потреби-
тел. Поддържа се и възможност за режим на изчакване при 
обаждане, както и използването на гласовата Skype поща. 

По време на разговор може да използвате бутона Mute при 
нужда или да включите в режим на Speakerphone, за да чуват 
разговора всички около вас.

Накратко, Linksys Dual-Mode Cordless Internet Telephony Kit 
ви дава възможност да избирате да водите напълно пъл-
ноценни разговори както през Skype, така и през нормална 

телефонна линия. При това с удобството и допълнителна-
та функционалност, които получавате при използването на 
безжичен телефонен апарат и разбира се най-вече високото 
качество на гласовите данни, предавани през Skype и то без 
да се налага да сте постоянно пред компютъра.


