
Özellikler

· Optimize hoparlör ayarı sayesinde üstün

 genişbant ses

· 300° esnek mikrofon sapı

· Pasif gürültü önleyici mikrofon

· Farklı bağlayıcılar için Quick Release

 (QR) adaptörleri

Snom A100D, maksimum konfor ve performans için 

tasarlanmış kablolu tek taraflı kulaklıktır.  Hafif ve er-

gonomik tasarımı ile tüm gün rahatça kullanılabilir. 

Geniş bant teknolojisi sayesinde, yük-

sek netlikte ses ile temiz bir iletişim sağlar.

Ayrıca, esnek mikrofon sapı ve pasif gürül-

tü önleyici mikrofon ile berrak ses iletimi yapar.

Bu kulaklık, çeşitli Quick Release (QR) adaptörleri 

ile çoklu senaryolarda kullanım için mükemmeldir.

Veri Sayfası

A100M
Genişbant Tek Taraflı Kulaklı



Teknik Özellikler

A100M
Genişbant Tek Taraflı Kulaklık

Tasarım
· Dayanıklı, hafif çelik takviyeli kafa mikrofonu 

· Yapay deri kulaklık yastığı

· Ultra hafif: 56 g (kablo hariç)

· 1 m klipsli kablo

Hoparlör
· Direnç: 150 Ohm ±15 Ohm, ETSI genişbant 

· Frekans aralığı: 150 – 6,800 Hz

· Azami gürültü seviyesi: 99 dB ±3dB

Mikrofon
· Frekans aralığı: 100 - 10,000 Hz

· Gürültü kesme: Pasif

· Hassaslık: -35 dB ±3 dB Standart (E-STD) 

· Mikrofon Sapı: Bükülür, 300° dönebilir

Paket İçeriği
· Genişbant Tek Taraflı Kulaklık

· 60 cm (uzatılmış hali 2,4m) 4P4C bağlayıcılı Quick 

Release (QR) kablo 

· Yedek kulak yastığı

Sertifika
· CE

· FCC

Parça Numarası: 00004341

Opsiyonel aksesuarların ürün numaraları
00004343 ACUSB USB cihazlar için adaptör kablosu

00004344 ACPJ 3,5 mm jaklar için adaptör kablosu

00004371 ACPJ25 2,5mm jaklar için adaptör 

                  kablosu

Uyumlu sabit telefonlar
· Snom D120

· Snom D3xx serisi

· Snom D7xx serisi

· Snom M serisi (ACPJ adaptörlü)

· Snom M-SC serisi (ACPJ25 adaptörlü)
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