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Безчет са вече потребителите на безп-
латната услуга за интернет-телефония 
Skype. Но ако говорите през Skype по 

много пъти на ден, обикновените компютърни 
слушалки с микрофон стават досадни — да сто-
ите приковани към компютъра си е архаизъм в ерата на мобилната 
телефония. Затова на пазара се появи нов клас хардуерни устройс-
тва — специализирана Skype-периферия, включително и безжични 
гарнитури („слушалки“). С тях е значително по-комфортно да се 
говори през Интернет. А новият модел CIT400 на Linksys прави още 
една стъпка към удобството, като обединява Skype и стандартен 
безжичен DECT телефон и работи напълно самостоятелно, без 
помощта на PC.

Гарнитурата е с елегантен семпъл дизайн и има цветен графи-
чен екран с резолюция 128 х 128 пиксела. Менюто има доста фун-
кции, но не е претрупано като менютата на мобилните телефони. 
Използван е познатият интерфейс на Skype, което допълнително 
опростява нещата — повечето потребители изобщо няма да 
усетят нужда да четат електронното ръководство, което влиза в 
комплекта. Навигацията по менютата се извършва със специал-
ния бутон-люлка отстрани, който се натиска с палеца. Останалите 
клавиши със светещи контури и позволяват да се ориентирате 
на тъмно.

Инсталирането е лесна процедура. Първо трябва да се включи 
захранването на базовата станция, в нея да се постави слушалка-
та и да се изчака 16 часа за първо зареждане на батериите. После 
към базовата станция се свързват кабелите на локалната мрежа 
и телефонната линия, и след няколко минути настройка и въвеж-
дане на потребителско име и парола вече можете да говорите 
през Skype.

Настройките се извършват през уеб-интерфейс, но обърнете 
внимание, че Linksys CIT400 е напълно автономно устройство 
и за да го ползвате не е нужно да държите включен компютър! 
Базовата станция поддържа до четири отделни гарнитури, което 
стига за оборудване на дом или малък офис — но допълнителни-
те „слушалки“ ще трябва да си набавите отделно.

Качеството на звука е отлично, без ехо и прекъсвания. Понякога 
в Skype се вмъкват малки закъснения на сигнала, но това е харак-
терно за интернет-телефонията изобщо. Рингтоновете на „слу-
шалката“ са полифонични, а разговорът, предаван между нея и 
базовата станция, се криптира за максимална сигурност.

Освен стандартния Skype се поддържат и платените услуги 
SkypeOut и SkypeIn. При получаване на обаждане по Skype, 

SkypeIn или стандартната телефонна линия, на дисплея се показва 
идентификаторът на звънящия. Поддържат се също гласовата 
поща на Skype и функцията изчакване на обаждане (call waiting): 
ако по време на разговор получите второ позвъняване, можете 
да го приемете, натискайки бутона Mute — и тогава първият 
човек ще остане свързан, но няма да чува втория разговор, или 
да активирате функцията speakerphone — за да включите всички 
участници в конферентна връзка.

От менюто на гарнитурата можете да добавяте нови потре-
бители към списъка с контакти в Skype, а ако обновите Skype-
контактите си от друго място, да речем компютър, контактите на 
„слушалката“ се актуализират автоматично.

С помощта на Linksys iPhone CIT400 можете успешно да прех-
върлите голяма част от телефонните си разговори в Интернет и 
така да намалите разходите си, същевременно запазвайки удобс-
твото на работа с конвенционален телефон.

Калоян Кънчев

Linksys iPhone* CIT400
Безжичен телефон за Skype, който не се нуждае от компютър

* iPhone е търговска марка на Cisco, която няма връзка с представения през януари мобилен телефон Apple iPhone

 РЕЗЮМЕ
Доставчик: „Комелсофт Мултимедия“, www.comelsoft.com
Минимални изисквания: локална мрежа • широколентова интернет-
връзка (LAN, ADSL или друга) • широколентов маршрутизатор или 
гейтуей
Характеристики
Слушалка: радиодиапазон 1880–1800 MHz (за европейския пазар) • 
безжичен стандарт DECT • 10 канала • обхват на открито до 300 м, в 
помещение до 50 м • издръжливост на батерията 120 часа очакване, 
10 часа разговор • цветен дисплей 128 х 128 пиксела, 4096 цвята • 
захранване от две NiMH акумулаторни батерии AAA 750 mAh • 99 г • 
45 х 143 х 26 мм
Базова станция: портове Ethernet 10/100 (RJ45) и телефонна линия 
(RJ11) • индикация с 4 светодиода • бутон за откриване на слушалка-
та • захранващ адаптер 7,5 V, 500 mA • 360 г • 147 х 126 х 36 мм
Предимства: Качествен дизайн и изработка; лесен за ползване; 
съвместява Skype и обикновена телефонна линия; не се нуждае от 
компютър
Недостатъци: Ако нямате мрежов маршрутизатор, ще трябва да си 
купите, за да ползвате CIT400
Заключение: Отлично устройство, препоръчваме го на всички
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