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Кoмeл Софт Мултимедия  представя

Новият безжичен телефон CIT200 поема от компю-

търа функцията за Интернет разговорите с при-

ложението Skype. Това е първият резултат от 

споразумението за сътрудничество между двете компа-

нии, Linksys и Skype.

С новия телефон ще имате свободата да се придвиж-

вате из всички стаи на дома или 

офиса, докато говорите, а ком-

пютърът може да се използва и за 

друга работа. Веднага след като 

стартирате Skype на компютъра, 

на екрана на телефона ще видите 

списък с лицата за връзка. Остава 

само да изберете от менюто чо-

века, с който искате да говорите, 

и да натиснете един бутон, за да 

се осъществи връзката. 

Естествено телефонът на 

Linksys поддържа всички важни 

функции на Skype, сред които 

дори и някои платени, с които 

обаче може да звъните на прия-

тели, роднини и колеги по тра-

диционните линни или дори до 

мобилни телефони: – SkypeOut за 

набиране на контакти, SkypeIn 

(или Skype) – когато вас ви тър-

сят, в този случай се показва ID 

номера на абоната, който ви 

звъни. Поддържа се и опционал-

ната функция за гласова поща, с 

която може да пращате и полу-

чавате съобщения с времетраене 

до 10 минути. Подобно на традиционните  телефони, 

отново има бутон Mute, доста удобен, ако държите на 

дискретността, както и бутон за включване на високо-

говорителя, за да чуват всички присъстващи разговора. 

През телефона може да променяте и вашия онлайн ста-

тус в Skype. При желание може да използвате и опцията 

за криптиране на гласа. 

В комплекта освен телефонът, влизат още зарядно 

Linksys пусна безжичен  
Skype телефон
Вече не трябва да седите пред компютъра, когато водите 
безплатните разговори по Интернет

• Безжичен телефон за Интернет разговори; 

• Работи с помощта на безплатното приложение 
Skype, инсталирано на компютъра;

• Поддържа всички функции на Skype, управляват се 
директно през телефона;

• USB базовата станция в комплекта обслужва до 4 
телефона.

Какво представлява Linksys CIT200

устройство, поставка, USB базова 

станция, която предава сигналите от 

телефона към компютъра и съответ-

ният USB кабел.

Трябва да се спомене, че USB 

базовата станция може да обслужва 

не само един, а до четири телефона 

едновременно. 

С една дума – безжичният теле-

фон на Linksys ви предоставя цялата 

функционалност на обикновените 

телефони, но през Интернет и 

приложението Skype. Плюс удобст-

вото на мобилната безжична връзка 

и висококачественото предаване на 

гласа, гарантирано от Skype.

Цената на Linksys CIT200 е $125,4 

без ДДС, а всички желаещи ще могат 

да го видят на щанда на ComelSoft по 

време на БАИТ Експо в София.


