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Linksys predstavil bezdrôtový telefón integrujúci bezplatné 
internetové volania a pevnú linku 

Prístroj je v predaji od novembra 2006 

 
 
Bratislava, 23. novembra 2006 -  Linksys, dcérska spoločnosť Cisco, v spolupráci so 
spoločnosťou Yahoo! vyvinula a na trh uvádza nový duálny bezdrôtový telefónny prístroj 
CIT310. Prístroj umožňuje uskutočňovať bezplatné internetové volania prostredníctvom 
služby Yahoo! Messenger with Voice, rovnako však podporuje aj “tradičné” telefonické 
hovory prostredníctvom pevnej linky.  
Znamená to, že prostredníctvom jediného prístroja je možné prijímať aj uskutočňovať hovory 
na pevnej linke, a taktiež prijímať a uskutočňovať internetové hovory bez priameho 
využívania užívateľského rozhrania počítača.  

Služba Yahoo! Messenger ďalej umožňuje integráciu internetových a „bežných“ hovorov - 
prostredníctvom predplateného kreditu v rámci služby Yahoo! Phone Out je možné 
uskutočňovať internetové hovory na pevnú linku, mobil a do zahraničia (napríklad 1 hodina 
volania do USA stojí 0,6 USD (17 Sk)). Služba Yahoo! Phone In umožňuje aj zriadenie 
bežného telefónneho čísla, na ktoré je možné okrem internetových hovorov prijímať 
prostredníctvom Internetu aj hovory od štandardných telefónnych operátorov. Telefón má tiež 
zabudovanú funkčnosť vyhľadávania dostupných miestnych služieb (napríklad reštaurácií 
alebo taxi služieb) prostredníctvom služby Yahoo! Local Search, ktorá umožňuje priame 
volanie nájdených kontaktov. 

Telefónny prístroj využíva základňovú stanicu, ktorá komunikuje s PC prostredníctvom USB 
rozhrania, paralelne je pripojená do štandardnej telefónnej zásuvky a zabezpečuje všetky 
funkcie bežného telefónneho stojana. S plne nabitým akumulátorom telefónu je možné 
telefonovať približne 10 hodín.  

Odhadovaná maloobchodná cena je zhruba 100 USD (2797 Sk). 

 
 

= koniec = 
 
 
 
Linksys, dcérska spoločnosť Cisco Systems, bola založená v roku 1988 (NASDAQ: CSCO). V súčasnosti patrí 
medzi dominantných hráčov na trhu hlasových, bezdrôtových a ethernetových hardvérových zariadení pre 
súkromných užívateľov a malé podnikateľské subjekty. Úspech spoločnosti je výsledkom neustálych inovácií a 
zefektívňovania produktov, a taktiež veľmi kvalitnej podpory koncovým užívateľom. Viac informácií je k dispozícii 
na stránke www.linksys.com. 

 
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO)  je popredný svetový výrobca a dodávateľ sieťových internetových 
technológií. S vyše 20-ročnými skúsenosťami pôsobí v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu  a v oblasti LAN a 
WAN sietí. Riešenia spoločnosti Cisco Systems predstavujú základ sieťového prepojenia tisícok spoločností, 
univerzít, podnikov a vládnych úradov po celom svete Ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.cisco.com. 
Cisco Systems na Slovensku je od roku 2004 samostatnou pobočkou v rámci regiónu CEE.  www.cisco.sk   


