
D3 Genişletme Modülü
Yüksek çözünürlüklü kullanımı kolay 

genişletme modülü



Ana Özellikler
 

· 18 adet üst düzey ayarlanabilir çok renkli LED’li tuş

· Yüksek çözünürlüklü arka aydınlatmalı siyah-beyaz   

 ekran

· 3 modüle kadar daisy zinciri

· Tak Çalıştır

· USB portu ile telefondan güç kaynağıı

3 Genişletme Modülü, D3xx serisi telefonlardaki kulla-

nılabilir işlev tuşlarını zarif bir şekilde artırarak, kulla-

nıcıların çok sayıda dahili hat ve aramayı yönetmelerini 

sağlar.

Esnekçe Programlanabilen Tuşlar
D3 Genişletme Modülünde, Snom telefonlarda hat, hızlı 

arama, meşgul lamba alanı, durum göstergesi ve daha 

birçok işlev için programlanabilen 18 adet çok renkli 

LED tuş bulunmaktadır.

D3’ün çok renkli LED tuşları ile rehberinizdeki kişile-

rin arama ya da iletişim durumlarını istediğiniz zaman 

görüntüleyebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü ekran ile te-

lefonun web arayüzü üzerinden veya doğrudan telefon 

üzerinde kolayca yapılandırılan ve etiketlenen mükem-

mel bir görsel arayüz elde edilir. 

Kullanım Kolaylığı
D3’ü kullanmak oldukça kolaydır: USB kablosunu bağla-

dığınızda kullanıma hazır olacaktır. Ana telefondan bile 

güç kaynağı elde edebilirsiniz (1).

Üç adet D3 genişletme modülü ile telefonunuza 54 adet 

işlev tuşu eklemek için daisy zinciri oluşturabilirsiniz. 

Zincirde bulunan sonuncu D3 üzerinde yer alan USB 

portu; USB kulaklıklar ya da WiFi adaptörleri gibi diğer 

çevresel USB cihazlarını ana telefona bağlamak için 

kullanılabilir. D3, USB portu bulunan tüm D3 serisi masa 

telefonları için mükemmel bir aksesuardır. 

Veri Sayfası

D3 Genişletme Modülü



Teknik Özellikler

Özellikler

· Yüksek çözünürlüklü arka aydınlatmalı grafik   

 ekran

· 18 adet serbestçe programlanabilen çok renkli  

 LED işlev tuşları 

· Daisy zinciri kurulabilir

· Ana telefon üzerinden tamamen yapılandırılabilir

· Ana telefondan güç alınabilir (1)

Teknik Şartlar

Kurulum
· Tak Çalıştır

· Ana telefon üzerinden tamamen yapılandırılabilir

Özellikler
· Boyutlar (yaklaşık): 140 x 170 x 80mm (YxUxG)

· Ağırlık (yaklaşık): 300g

· Giriş voltajı: 5V DC (SELV)

· Güç kaynağı: USB ya da 5V DC güç adaptörü (2)

· USB 2.0 port, Tip A

· USB 2.0 port, Tip B

· Çevre koşulları:

· Ortam sıcaklığı: 0°C ila 35°C arası (32°F ila 95°F  

 arası)

· Çalışmama ısısı: -10°C ila 45°C arası (14°F ila   

 113°F arası)

· Nem: 5% ila 95% arası (yoğuşmasız)

· Teslimatla birlikte verilenler:

· Temel ünite

· USB kablosu Tip A/Tİp B

· Hızlı Başlangıç Kılavuzu

· Renk: Siyah-mavi

· Parça Numarası: 00004327

Tip Onayı
· CE Damgası

· FCC Sınıf B

· Emniyet IEC 60950, CB

Uyumlu olduğu cihazlar
· D315 (Snom PN 00004258)

· D345 (Snom PN 00004260)

· D375 (Snom PN 00004141)

(1) İki ya da üç modül bir telefon ile kullanıldığında,  

  ikinci modüle ayrı bir güç kaynağının bağlanması  

  gerekir.
(2) Opsiyonel aksesuar (parça numaraları aşağıdadır)

Opsiyonel Aksesuarların Ürün Numaraları
00004325 Güç Adaptörü Snom A6 / AB priz 

00004326 Güç Adaptörü Snom A6 / ABD priz 

00001168 Snom A6 İngiltere priz 

00001167 Snom A6 Avustralya priz
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