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Veri sayfası

M5

DECT Tekrarlayıcı

Ana Özellikler
· Tek hücreli ve çok hücreli baz istasyonlarını destekler
· Ethernet olmadan menzili arttırma
· Genişbant audio
· Eşzamanlı 5 çağrı
· Daisy zinciri

Kapsamı genişletme
Snom M5 DECT tekrarlayıcı, tek hücreli veya çok hücreli DECT çözümünüzün kapsamını, birkaç kat arasında
veya büyük binalar arasında mobil kapsama gerektiren
yerlerde genişletmek için idealdir.
Köprüleme
Tekrarlayıcı, bireysel bazların ve el cihazlarının alım
aralığını arttırır ve baz istasyonları arasındaki boşlukları köprüler, tek bir kesintisiz ağdaki baz istasyonları
arasındaki serbest hareketi arttırır ve çağrıların kesintisiz devam etmesini sağlar.

Esneklik
M5 tekrarlayıcı, hem geniş bant hem de dar bant aramalarda üstün ses kalitesi sunar.

Teknik özellikler

Genel Bilgi
· Tekrarlayıcı ağırlığı: yakl. 126 g
· Güç adaptörünün ağırlığı: yakl. 120 g
· Boyutlar: yakl. 118x129x33 mm (WxHxD)
· Anten çeşitliliği (daha iyi iletim ve alım için iki
dahili çok yönlü anten)
· Güç: Güç adaptörü 5.5 V DC 600 mA Fişler dahil:
Patentli değiştirilebilir klipsler, AB ve ABD klipsi
dahil, isteğe bağlı olarak BK klipsi mevcuttur
· Renk: siyah
· Parça numarası: 00003839

Standartlara Uygunluk
· EN 301406 (TBR6)
· EN 30176 - 2 (TBR10)
· EN 60950 - 1 (Emniyet)
· IEC60950 -1
· CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
· EN 301489 (EMC, ESD)
· RF (EMF, SAR)
· FCC bölüm 15D, yürütülen ve yayılan
· FCC bölüm 15B
· RSS213

Kullanıcı arayüzü
· LED göstergesi, iki renk
· Resetleme tuşu

Kurulum
· DECT bazında kayıt
· Raf veya masaüstü yerleşimi
· Duvara monte edilebilir

Özellikler
· 12 slot
· 2 eşzamanlı genişbant çağrı
· 5 eşzamanlı dar bant çağrı
· Slot çoklama
· Slot paketleme
· İsteğe göre tam slot taşıma
Kapsama aralığı
· İç mekan: 50 metreye kadar
· Dış mekan: 300 metreye kadar (sadece iç mekalar
da kullanım için)

Uyumluluk
M700 DECT Baz (çok hücreli / tek hücreli), snom
PN 00003928 (AB), 00003929 (ABD)
· M325 DECT Tek Hücreli Bundle,
snom PN 00003955 (AB), 00003954 (ABD)
· Ahize snom M85, snom PN 00004189
· Ahize snom M65, snom PN 00003969
· Ahize snom M25, snom PN 000003987 (AB),
00003988 (ABD)

DECT
· Frekans aralıkları:
· 1880-1900 MHz (AB)
· 1910-1930 MHz (Latin Amerika)
· 1920-1930 MHz (ABD)
· Dört güç seviyeleri: 14, 17, 20, 24 dBm
· Alıcı Duyarlılığı: -92 dBm
· Sorunsuz devir
· Geniş bant ses (HDSP) Temel
· DECT şifreleme
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