D345
Yüksek çözünürlüklü ekran
ve programlanabilir tuşlar

USB port

IPv6 & IPv4

Gigabit Ethernet

Güvenlik (TLS & SRTP)

Veri Sayfası

D345
Ana Özellikler
· 12 (48) adet ayarlanabilir çok renkli LED’li tuş
· Yüksek çözünürlüklü ekran
· Gigabit anahtarı | USB port
· İkinci ekran
· 12 SIP kimlik

D345, BT servis sağlayıcısının gereksinimleri göz önüne
alınarak tasarlanmış, zarif ve geleneksel bir tarzda 12
kimliği destekleyen yüksek kaliteli bir ofis telefonudur.
Arama ve işlev yönetimi, düzenlenebilir arama listeleri ve adres defteri, yüksek çözünürlüklü grafik ekranla
sağlanmaktadır. Snom’un yeni sensör kancası, dayanıklılık ve asgari aşınma için tasarlanmış olup, telefonun
yoğun kullanıldığı durumlarda bile ürün ömrünün uzun
olmasını sağlar.
Esnek Yerleştirme
D345 esnek tasarımı ile; ofisler, çağrı merkezleri ve resepsiyon alanları dahil olmak üzere çok farklı ortamlarda kullanıma uygun bir cihazdır. D345 masa telefonu
olarak kullanılabildiği gibi, kullanıcıların elinde asgari
etkiyle kolaylıkla arama yapabilmek için gereken hafif
eğimli Avrupa tarzı klavyesi ile ideal bir tasarıma sahiptir ve ayrıca ortak alanlarda kullanım için duvara da
monte edilebilir.

İşlev Tuşu Ekranı

İkinci ekran, çok sayıda kişi ve diğer işlevler için çok
renkli LED’lerle toplamda 48 programlanabilir tuş sunan dört sanal sayfayı desteklemektedir. Özel bir tuş ile
sayfalar arasında kolaylıkla ve sorunsuzca gezinmek
mümkündür. Üç adet Snom D3 genişletme modülüne
bağlanarak, işlev tuşlarının sayısı arttırılabilir.
Geniş Bağlanırlık
Yüksek hızlı USB portu, kullanıcıların D3 genişletme
modülleri ya da Wi-Fi adaptörü gibi çeşitli aksesuarlara
bağlanmalarını sağlar. D345’te ayrıca, ek bir güvenlik
katmanının entegrasyonu ile değeri artırmak için gigabit Ethernet yerel ağlarına ve VPN istemcilerine bağlanan bir gigabit Ethernet anahtarı mevcuttur. .

Teknik Özellikler
Özellikler
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Yüksek çözünürlüklü grafik ekran
Ayarlanabilir LED’li tuşlar için ikinci ekran
Duvara monte edilir
Sensör kancası anahtarı
Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) ile gelişmiş ses kali
tesi
2-portlu Gigabit Ethernet anahtarı (RJ45)
Ethernet IEEE 802.3af, Sınıf 3 üzerinden güç 		
aktarımı
USB kulaklık ile çalışmaya hazır
D3 Genişletme Modülü ile çalışmaya hazır(1)
USB WiFi adaptörü desteği (RT2070/RT3070 yon
ga setleri)(1)
Kablosuz kulaklıklar için Elektronik Anahtar 		
Kancası (EHS) desteği(1)

Aygıt Yazılımı
Özellikler
· 12 SIP kimlik/hesap
· XML tarayıcı
· Aranan, gelen ve cevapsız çağrı listeleri
· 1000 girişlik yerel dizin
· Çoklu dil desteği
· DTMF bant-içi/bant-dışı/SIP-INFO
· Tüm büyük IP-PBX platformlarıyla uyumlu
Arama Özellikleri
· Hızlı arama
· URL arama
· Yerel arama planı
· Meşgulde otomatik yeniden arama
· Çağrı tamamlama (meşgul/ulaşılamıyor)(2)
· Çağrı bilgisi
· Çağrı bekletme
· Çağrı engelleme (engelleme listesi)
· Otomatik yanıtlama
· Bekletme
· Bekletmede müzik(2)
· Eşzamanlı olarak 12 çağrı yanıtlama
· Doğrudan ve anonslu aktarma
· Çağrı yönlendirme
· 3 yönlü tele-konferans
· Dahili hat görüntüleme, çağrı alma(2)

·
·
·
·
·
·

Çağrı bekletme ve bekletmeden çıkarma(2)
Çoklu gönderim çağrıları
DND özelliği (Rahatsız Etme)
Tuş kilidi
Özel Müşteri Kodu (CMC)(2)
Tümleşik iletişim ile çalışmaya hazır

Audio
· Kodekler:
· G.711 A-law, µ-law
· G.722 (genişbant)
· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
· Dahili atanabilir zil sesleri
· Konfor Gürültü Üreteci (CNG)
· Ses Etkinlik Algılama (VAD)
Kurulum
· Web arayüzü ile kurulum imkanı
· Sağlama:
· HTTP/HTTPS/TFTP üzerinden otomatik ayar 		
yükleme
· DHCP Seçenekleri 66/67
· Snom Yönlendirme Hizmeti
· TR-069 / TR-111 ile uzaktan yönetim

Teknik Şartlar
Protokoller
· SIP (RFC3261)
· DHCP, NTP
· HTTP / HTTPS / TFTP
· LDAP (Dizin)
· Çift Yığın IPv4 / IPv6
Kullanıcı Arayüzü
· Yerelleştirme (dil, saat, çevir sesi)
· Çağrı bildirimi/bekleyen mesajlar için kırmızı LED
· Bağlam-duyarlı 4 tuş
· 12 (48) ayarlanabilir LED’li tuş
· Özel mesaj tuşu
· Audio tuşları: Sessize Alma, Hoparlör, Kulaklık, Ses
Ayarı
· 4 yönlü gezinti tuşu, Tamam ve İptal tuşları
· Menü odaklı kullanıcı arayüzü

Teknik Özellikler

Güvenlik
· 802.1X kimlik doğrulama ve EAPOL
· İletim katmanı güvenliği (TLS)
· SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
· HTTPS sunucu/istemci
· Şifre korumalı web arayüzü
· VPN desteği
· VLAN (IEEE 802.1Q)
· LLDP-MED, RTCP-XR
Telefon Özellikleri
· Boyutlar (yaklaşık): 250x185x120 (UxGxY)
· Ağırlık (yaklaşık): 880g
· Giriş voltajı: 5V DC (SELV)
· Güç kaynağı: PoE ya da 5V DC güç adaptörü(1)
· Ahize: 4P4C bağlayıcı
· Kulaklık: 4P4C bağlayıcı
· İşitme cihazı uyumlu (HAC) ahize
· 1 adet USB 2.0 ana port, Tip A, Yüksek/Tam/Düşük Hız
· Çevre koşulları:
· Ortam sıcaklığı: 0°C ila 35°C arası
· Saklama sıcaklığı: -10°C ila 45°C arası
· Nem: 5% ila 95% arası (yoğuşmasız)
· Teslimatla birlikte verilenler:
· Temel telefon ünitesi
· Kaide
· Kablolu ahize
· Ethernet kablosu
· Hızlı Başlangıç Kılavuzu
· Renk: Siyah-mavi
· Parça Numarası: 00004260

(1)
(2)

Opsiyonel aksesuar (parça numaraları aşağıdadır)
PBX desteği varsa

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
00004327 D3 Genişletme Modülü
00002362 snom EHS Advanced
00004341 Teksesli Kulaklık Snom A100M
00004342 Çiftsesli Kulaklık Snom A100D

Tip Onayı
· CE Damgası
· FCC Sınıf B
· Emniyet IEC 60950, CB

Versiyon 1.0.0 / tr / 06 · 2019
Copyright 2019 Snom Technology GmbH. Her hakkı saklıdır. Snom; Snom Technology GmbH‘nin Avrupa Birliği, ABD, Japonya, Çin ve diğer bazı ülke ve bölgelerdeki tescilli ticari markasıdır. Aksi belirtilmedikçe, tüm ticari markalar, özellikle
ürün adları, Snom Technology GmbH‘nın kanuni korumaya tabi ticari markalarıdır. Adı geçen diğer ticari marka ya da tescilli ticari markalar, ilgili üreticilerin ya da sahiplerinin mülkiyetindedir. Ürün özellikleri, önceden bildirim yapılmaksızın
değiştirilebilir. Baskı hataları ve yanlışlıklarında sorumluluk kabul etmiyoruz. snom.com

