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ПРЕНОСИМ И КОМПАКТЕН ТЕЛЕФОНUSB

КОМПАКТЕН И
ПРЕНОСИМ ТЕЛЕФОН
ЗА ТЕЛЕФОНИЯ

USB
VoIP

Лесно приносим, телефон с кристален звук и ергономичендизайн.

се инсталира и поддържа лесно. Включете телефона в
свободен порт наВашия компютър и тойще заработи заминути - без нужда от
допълнителнидрайвъри.

работи безпроблемно с всеки софтуер за разговори.
Тестван е с идр.

се пренася изключително лесно. Тежи само 00 гр. и може да
пътува навсякъде сВас.Идеален за употреба с преносими компютри.

USB -01 се възприема от компютъра като външна звукова карта
( благодарение на което може да се използва и за други
цели, различниот провежданенаразговори по

Plug’n’PlayUSB

HybSys USB CM-01
USB

HybSys USB CM-01 VoIP
Skype,Net2Phone,CounterPathEyeBeam,X-Lite,Yahoo!
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HybSys CM
External USB Sound Card)

VoIP.

УНИВЕРСАЛНОСТ

СЪВМЕСТИМОСТ

ПРЕНОСИМОСТ

ХАРДУЕР

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ

ЛЕСНАИНТЕГРАЦИЯ

КРИСТАЛНАВРЪЗКА

КОМФОРТ

СЪВМЕСТИМОСТ

Телефонът Plug’n’Play - включете в
свободен порт на Вашето и всичко
ще проработи само в рамките на
минути - без нужда от допълнителни
драйвъри

Оборудван с специално изолиран
микрофон в слушалката, телефонът
поддържа кристална, пълен дуплекс
връзка към доставчик или

Телефонът е с ергономичен дизайн и
осигурява максимален конфорт при
използване

e
PC

VoIP
Skype(tm)

Телефонът е съвместим с широка гама
с офт у е р - S k y p e , X t e n

(CounterPath), Net2Phone,Yahoo! и др.
Vo I P

TM



HybSys USB CM-01 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер

Тегло

Захранване

Слушалка

Аудио

Управление

Бутони

Общи възможности

Брандинг

Гаранция

Пакета съдържа

Транспортен пакетаж

19 4,5 3,5

0,1 Акустично изолирани микрофон и
слушалка за премахване на ехото
при разговор
Пълен дуплекс при комуникация
със кристален звук
USB интерфейс - Plug'n'Play - без
нужда от допълнително
захранване
Пълна съвместимост със Skype,
MSN, Yahoo Message, Xten,
Dialpad, MediaRing, Net2phone

Microsoft Windows 2000/XP
Интернет връзка за провеждане
на разговори или LAN връзка за
разговори във фирмената
(кварталната, домашната) мрежа

1

24 5

см х см х см (ДШВ)

кг.

От USB порта на компютъра

Шумоизолиран микрофон за
премахване на околния шум и
ехото.

Пълен аудио дуплекс.

От софтуер, инсталиран на
компютъра

Няма

-

-

-

-

-
-

Възможност за брандинг при
големи поръчки на телефонния
апарат, слушалката и опаковката

година, не покрива кабелите

бр. в кашон, кг.

Изисквания към системата

- USB телефон

представител
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Безплатно:
От бТК:

От Spectr Net:
От M-Tel:
От
От

Факс:

um

Globul:
Vivatel:

Свържете се с нас

www.hybsys.bg
1303 , 9 -5София бул. “Христо Ботев” 7 , ет. 2

office@hybsys.bge-mail:
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