
M15 SC 
Snom SC ana istasyonlar için uygun maliyetli ahize



Ana özellikler
· 7 güne kadar bekleme süresi ve 7 saat konuşma süresi

· Sesli mesaj LED bildirim ışığı

· Aydınlatmalı tuş takımı

· Entegre kemer kancası

· 2,5 mm kulaklık jakı

· GAP uyumlu

Snom M15 SC, tek hücreli istasyonlarda kullanım için 

geliştirilmiş yüksek performanslı kablosuz DECT VoIP 

telefondur. Bu modern DECT telefon, günlük iş ihtiyaç-

ları için kolay kullanıma sahip mükemmel bir çözüm-

dür. Snom M15 SC; 1,7” geniş panoramik ekranı, aydın-

latmalı tuş takımı ve mükemmel ses iletimi ile çeşitli 

uygulamalar için doğru araçtır.

Entegre kemer kancası ile, M15 SC’yi gittiğiniz her yer-

de kolayca kullanabilirsiniz. Bir dizi güçlü pil ile, 7 sa-

ate kadar konuşma süresi ve bir hafta bekleme süresi 

sağlar, bu sayede gelen aramaları asla kaçırmazsınız.

Snom M15 SC; gerek ofiste, gerekse evde, modern iş 

ortamındaki tüm gereksinimleri karşılayan mükemmel 

bir seçimdir.

Altı adet M15 SC ahize bağlanabilen M200 SC ana is-

tasyon ile, aynı anda dört telefon görüşmesi yapmak 

mümkündür. Bu mükemmel kombinasyon, mükemmel 

fiyatla maksimum verimlilik sağlar.

Veri sayfası

M15 SC

Uzun Bekleme Süresi GAP UyumluKemer Klipsi



Veri Sayfası

Donanım
· Arka aydınlatmalı 90 x 65 piksel grafik LCD

· 2,5 mm kulaklık jakı

· Hoparlör

· Beklemede 7 gün batarya süresi

· 7 saate kadar konuşma süresi

· Sesli mesaj bildirim LED’i

· Aydınlatmalı tuş takımı

· Entegre kemer kancası

Özellikler
· Arama geçmişi listeleri

· Yerel dizin ve ağ

· Çağrı aktarma

· Çağrı yönlendirme

· Bekletme İşlevi

· M200 SC istasyonuna bağlanan kablosuz

 cihazlar arasında enterkom işlevi

· Sessize alma işlevi

· 10 numaralık hızlı arama

· 50 metreye kadar iç mekan kapsama alanı

· GAP istasyonlarla uyumlu

· Havadan yazılımı güncellemeleri

Teknik Şartlar
· Boyutlar: 174 x 49 x 31 mm

· Piller: 2.4 V / 550 mAh Ni-MH

· Giriş voltajı: 6V

· Duvara monte edilir şarj cihazı

· İşitme cihazı uyumlu (HAC)

· 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:

· Kordonsuz M15 SC

· Şarj yuvası

· Şarj yuvası için güç kaynağı

· Piller

· Hızlı Başlangıç Kılavuzu( QIG)

· Renk: Siyah

· Üretici garantisi: 2 yıl

· Ürün kodu: 00004363 Snom M15SC Ahize AB

Uygunluk  
· CE Damgası

· IEC60950 Emniyet

Uyumluluk
· Yalnızca M200 SC ana istasyonuyla birlikte

 kullanılan kapsamlı özellikler (PN 00004359)

· Mevcut aksesuarlar:

· Kulaklık adaptörü ACPJ25 (PN 00004371)

· A100M (PN 00004341), A100D (PN 00004342)

 Yalnızca ACPJ25 adapter ile kullanılan

· İngilitere için PSU ahize şarj cihazı (PN 00004379)
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