Snom C52-SP
Konferans görüşmeleri için C520-WiMi Kablosuz
genişletme modülü çözümü

Snom C52-SP
Ana özellikle
· C520-WiMi için esnek genişletme
· Full Duplex eller serbest birimi
· Kablosuz entegrasyon
· Genişbant audio
· 12 saate kadar konuşma süresi
· 70 saate kadar bekleme süresi
· Yatırım güvencesi

Katalog

Uzun bekleme süresi

Snom C520-WiMi, Snom C52-SP ile birlikte, çok sayıda
katılımcının bulunduğu büyük konferans salonlarında
sıkça konferans görüşmesi yapanlar için mükemmel bir
çözümdür. İki entegre mikrofon ve güçlü hoparlör sayesinde, üç adet C52-SP, eller serbest birimler olarak
çalışabilir.

Snom C52-SP, kablosuz DECT bağlantısı ve pil güç kaynağı ile 50 metrelik bir mesafeye yerleştirilebilir. Mikrofonlar, tam otomatik ses senkronizasyonu ile tüm
katılımcıların berrak bir şekilde işitmesini sağlar. C52SP eller serbest cihaz ayrıca, 12 saate kadar konuşma
süresi sağlayan oldukça güçlü bir pile sahiptir.

Veri Sayfası

Avantajlar
· Büyük konferans salonları için C520-WiMi
genişletme birimi
· DECT teknolojisi sayesinde geniş çalışma aralığı
· Pil güç kaynağı ve DECT teknolojisi sayesinde
esnek konumlandırma
· Her C520-WiMi için aynı anda 3 adet C52-SP 		
kullanılabilir
· C52-SP üzerinde bulunan arama yönetimi ve ses
ayarlama düğmeleri
· Çok renkli durum LED’leri

Uygunluk
· CE Damgası
· IEC 60950 Emniyet
Uyumluluk
Tek bir C520-WiMi‘ye aynı anda üç adete kadar C52SP ünitesi bağlanabilir.
Çalıştırmak için, C52-SP‘nin C520-WiMi‘ye ihtiyacı
olup, diğer DECT tabanlı cihazlarla uyumlu değildir.(1)

(1)

C520-WiMi ile uyumlu (ürün kodu 00004356)

Teknik Şartlar
Kurulum
· C520-WiMi üzerinden DECT bağlaşımı
· Ek ekipman gerektirmez
Özellikler
· Boyutlar (yaklaşık): 305 x 305 x 61 mm (YxUxG)
· Weight (yaklaşık): Birim başına 1,1 kg
· Giriş voltajı: 12V DC (SELV)
· Güç kaynağı: Pil ya da 12V DC güç adaptörü (dahil)
· Beklemede 70 saate kadar pil süresi
· 12 saate kadar konuşma süresi
· DECT bağlantısı (her C520-WiMi için 3 adet)
· Çağrı yönetimi ve ses ayarlama düğmeleri
· LED durum ışığı (çağrı, sessize alma, vs.)
· Çevre koşulları:
		· Çalışma ısısı: -5°C ila 45°C arası
		· Çalışmama ısısı: -5°C ila 60°C arası
		· Nem: %95’e kadar (yoğuşmasız)
· Pakete dahil aksesuarlar:
		· C52-SP
		· C52-SP için pil
		· Kablo
		· Hızlı Başlangıç Kılavuzu( QIG)
· Renk: Siyah
· Ürün kodu: 00004357
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