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Linksys iPhone – Skype с
безжична слушалка е удобство

И

зберете удобството на безжичната връзка, когато използвате Skype. Сега не е задължително да седите зад компютъра, за да говорите с приятелите
си. В безжичния комплект за Интернет телефония на Linksys
влизат телефонен апарат със зарядно устройство и базова станция с USB интерфейс, която се включва към мрежата

предлага да изберете дали да се обадите на потребител на
Skype или на приятел с традиционен телефон. Потребителят получава удобството на безжичния телефон със всички
негови възможности, както и високо качество на гласовата
връзка без да имате нужда от компютър.
iPhone CIT400 е част от iPhone фамилията безжични

• Стандартен безжичен
телефон с инсталиран
Skype
• Говорете като
използвате Skype или
стандартна телефонна линия
• Нямате нужда от
компютър
• Работете с вашата
Skype контакт-листа
на цветния екран на
телефона

и към стандартна телефонна линия. Двата режима позволяват да изберете как да направите обаждане – през стандартна телефонна линия или чрез Skype. За да се обадите на
някого е достатъчно да изберете името му от менюто на
безжичната слушалка и да натиснете бутон.
Разбира се, телефонът поддържа изходящи повиквания
SkypeOut, както и работа с контактите на Skype. При постъпване на входящо повикване Skype или SkypeIn, се подава
звуков сигнал, а на екрана се показва името на този, който
ви търси. Телефонът поддържа и функциите „изчакване“ и
гласовата поща на Skype. По време на разговор с натискане
на бутон може да се изключи микрофонът или да се включи
високоговоряща връзка, за да може разговорът да се слуша
от околните.
Linksys iPhone Dual-Mode Cordless Internet Telephony Kit ви

устройства, предлагащи нещо повече от разговори през Интернет – достъп до различни Интернет услуги и персонално
съдържание, както и интеграция с дома, за да създадете
цялостно комуникационно решение. iPhone е нещо повече
от устройство за разговори!
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