
Snom C520-WiMi
Esnek, kablosuz ve uygun maliyetli 

konferans arama cihazı 



KAna özellikler

· 2 adet, telefona gömülü şarj yuvası bulunan sökülür 

kablosuz mikrofon  

· 1 adet entegre eller serbest mikrofon

· Bluetooth bağlantısı

· Genişbant audio

· Esnek kullanım

· 3 adet C52-SP eller serbest birim bağlanabilir 

Snom C520, her boyuttaki profesyoneller ve şirketlere 

yönelik konferans görüşmeleri için modern ve uygun 

maliyetli bir çözümdür. 

C520; modern DECT ve Bluetooth teknolojisi sayesinde 

profesyonel işbirlikleri için mükemmel bir araçtır. Bu 

konferans cihazında; biri telefona entegre olan, yüksek 

performanslı üç adet gelişmiş mikrofon bulunmaktadır. 

Full-Duplex hoparlör. Ayrıca, iki DECT mikrofonu kolay-

lıkla çıkarılarak uzak bir mesafeye yerleştirilebilir. 

C520 mikrofonlarının her birinde, dinamik gürültü 

engelleme, uyarlanır geri bildirim kontrolü ve geniş 

alanlarda çok sayıda katılımcının erişimini sağlayan HD 

kalitesinde ses özelliği mevcuttur. Mikrofonlar, mümkün 

olan en geniş kapsama alanını elde etmek amacıyla, 

mevcut konumlarına göre gerçek zamanlı olarak 

senkronize edilebilir.  

Kullanıcılar; bu teknoloji sayesinde büyük konferans 

salonlarında bile, kendilerini duyurmak için seslerini 

yükseltmeye gerek duymadan rahatça hareket edebi-

lirler. 

Günümüzde bağlantı, verimli bir işbirliği için en önemli 

etkendir. Bu nedenle, C520’de; mobil telefon ve kulaklık-

larla bağlantı sağlamak için çok yönlü bir Bluetooth 

arabirimi bulunmaktadır. 

C520 konferans çağrı sistemi; tüm ortamlarda 

mükemmel bir kapsama alanı sağlamak amacıyla 

genişletilebilir: Telefonu C52 kablosuz eller serbest 

birimleriyle eşleştirerek, kapsama alanını hızlı ve kolay 

bir şekilde artırabilirsiniz. 

Snom C520-WiMi



Teknik Özellikler

Özellikler

· 50 metreye kadar kapsama alanına sahip iki adet  

  sökülür DECT kablosuz mikrofon

· Full-duplex eller serbest konuşma

· Genişbant audio iletim

· Cep telefonu veya kulaklık gibi iki cihaz ile Blue   

  tooth bağlantısı

· Telefon ve mikrofonlarda sessize alma işlevi 

· Çok renkli LED durum göstergesi  

· Merkez ofisler, küçük şirketler ve çok odalı     

  konferans görüşmeleri için mükemmeldir

· Üç adet C52-SP kablosuz eller serbest birim ile   

  genişletilebilir (1)

Aygıt Yazılımı

Özellikler
· 3 SIP kimlik/hesap

· 200 girişlik aranan, gelen ve cevapsız çağrı listeleri  

· 200 girişlik yerel dizin

· Çoklu dil desteği

· DTMF bant-içi/bant-dışı ve SIP-INFO

· Tüm büyük IP PBX platformlarıyla uyumlu

Arama Özellikleri
· Hızlı arama

· Yerel arama planı

· Çağrı bekletme

· Çağrı engelleme (otomatik reddetme)

· Bekletme

· Çağrı aktarma

· Sunucu ile senkronize çağrı yönlendirme, rahatsız  

 etme modu (DND) 

· CLIP, CLIR

· Üç katılımcılık konferans araması

Kurulum
· Web arayüzü ile kurulum

· Sağlama:

  · PnP

  · HTTP/HTTPS/TFTP üzerinden otomatik ayar   

      yükleme 

  · Düzenli ya da haftalık ayar senkronizasyonu   

  · DHCP Seçenekleri 66, 159, 160

  · Snom Güvenli Yönlendirme Hizmeti  

· Şifre korumalı kurulum dosyaları

Teknik Şartlar

Protokoller
· SIP (RFC3261)

· DHCP, (S)NTP

· HTTP / HTTPS / TFTP

· STUN

· LDAP (sunucu-temelli dizin)

· XSL (sunucu-temelli dizin)

Audio
· kodekler:

  · G.711 A-law, µ-law

  · G.722 (genişbant)

  · G.726 

  · G.729

· Yankı bastırımı

· CNG (Konfor Gürültü Üreteci)

· Otomatik kazanç ayarı (AGC)

Kullanıcı Arayüzü
· Arkadan aydınlatmalı grafik ekran (158 x 57 piksel)

· Yerelleştirme (dil, saat dilimi, çevir sesi)

· Bağlam-duyarlı 3 tuş

· LED durum ışıkları (çağrı, sessiz, Bluetooth, vs.)

· Mikrofon: Telefon ya da mikrofonları sessize alma  

 işlevi 

· Ses ayar tuşu

· 4 yönlü gezinti tuşu, Tamam ve İptal tuşları

· Menü odaklı kullanıcı arayüzü

Güvenlik
· 802.1X doğrulama (otomatik sağlamalı)

· İletim katmanı güvenliği (TLS)

· SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP

· HTTPS

· Şifre korumalı web arayüzü ve yönetimi

· VLAN (IEEE 802.1Q)

· LLDP-MED



Teknik Özellikler

Donanım Özellikleri
· Boyutlar (yaklaşık):

  · 269 x 282 x 59 mm (YxUxG)

· Ağırlık (yaklaşık): cihaz 1,5 kg

· Giriş voltajı: 12 V DC (SELV)

· Ethernet portu: 10/100 MB

· Güç kaynağı: PoE ya da güç adaptörü dahil

· Sınıf 3 PoE

· İki harici cihaz için Bluetooth bağlantısı 

· Bluetooth protokolü:

  · HFP, HSP, A2DP, AVRCP

· Çevre koşulları:

  · Ortam sıcaklığı: -5°C ila 45°C arası

  · Saklama sıcaklığı: -5°C ila 60°C arası

  · Nem: %95’e kadar (yoğuşmasız)

· Teslimatla birlikte verilenler:

  ·  Konferans çağrı cihazı

   · 2 adet kablosuz  DECT mikrofon ve pilleri

   · Güç adaptörü

   · 2 Ethernet kablosu

   · Hızlı Başlangıç Kılavuzu

· Renk: siyah 

· Parça Numarası: 00004356

Tip Onayı
· CE Damgası

· Emniyet IEC 60950

(1) Opsiyonel aksesuarlar

Opsiyonel aksesuarların ürün numaraları  

00004357 C52-SP eller serbest birimi
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