
M325
Tek hücreli DECT ana

istasyon üzerinde 20 ahize



Ana Özellikler
· M300 ana istasyon ve M25 ahize paketi

· 20 ahize

· 5 paralel çağrı

· 75 saat bekleme süresi, 7 saat konuşma süresi

M300 ana istasyonu ve bir adet M25 ahizeden oluşan 

bu tek hücreli DECT paketi, eşsiz gücü ile kapsamlı bir 

mobil telefon çözümüdür.

Ana istasyonda 20 adete kadar ahize çalıştırabilen bu 

çözüm, küçük bir ofis ortamında herkes için yeterli sa-

yıda telefon bulundurma imkanı sağlar.

Dış mekanda 300 metreye kadar ve iç mekanda yakla-

şık 50 metreye kadar kapsama alanına sahip olan ana 

istasyon, konuşlandırmada kör noktaları engellemek 

için üç adet snom M5 tekrarlayıcı ile genişletilebilen 

geniş bir kapsama alanı sunar.

snom‘un tek hücreli DECT çözümünün kurulum ve te-

dariki kolay olup, konforlu ve kolay bir kullanıcı deneyi-

mi için snom masa telefonları ile aynı arayüzü kullan-

maktadır.

Bu çözüm, tüm büyük IP PBX sistemleriyle birlikte çalı-

şabilmektedir.

Ek kodekler, özellikler, ses kanalları vb. için ekstra li-

sans ücreti gerektirmez ve beklenmedik ek maliyet ya 

da sürprizler çıkarmaz.

Teknik Özellikler
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Teknik Özellikler

Özellikler

M25 ahize
· 1,44” 128x128 piksel TFT renkli ekran

· 3,5 mm kulaklık jakı

· Eller serbest konuşma (hoparlör)

· 75 saate kadar bekleme süresi, 7 saate kadar

 konuşma süresi

· 2 adet AAA standart pil

· Mesaj LED’i

M300 ana istasyon
· Duvara monte edilir

· 1-portlu 10/100 Mbps Bağlayıcı (RJ45)

· 20 adete kadar ahize (M25 ya da M65)

· Ana istasyon başına 3 adete kadar tekrarlayıcı

Aygıt Yazılımı

Özellikler
· 20 ahize için 20 adete kadar SIP hesabı

· Aranan, gelen ve cevapsız çağrı listeleri

· 250 isimlik dizin (M25 ahize)

· Ana istasyonda merkezi dizin LDAP desteği

· Çoklu dil desteği

· Bant-içi dışı DTMF/SIP INFO DTMF

· Tüm büyük SIP-PBX platformlarıyla birlikte

 çalışabilir

· Havadan aygıt yazılımı güncellemesi

Arama Özellikleri
· Çağrı bilgisi

· Çağrı bekletme

· Otomatik yanıtlama

· Cevapsız, gelen ve giden arama listeleri

· Bekletme

· Eşzamanlı olarak 2 çağrı yanıtlama

· Doğrudan ve anonslu aktarma

· Tuş kilidi

· Tuş tonları

· Kapsama alanı uyarısı

Audio
· Kodekler:

 · G711 A-law, law

 · G722 (genişbant)

 · G726

 · G729 (VAD dahil A/AB)

· 6 adet dahili atanabilir zil sesi (M25)

Kurulum
· Web arayüzü ile yapılandırılabilir ana istasyon

· Sağlama:

 · DHCP Seçenekleri 66/67/43

 · Tak Çalıştır (PnP)

 · Snom yönlendirme hizmeti

 · Ön yüklü sertifika ile güvenli sağlama

· DECT üzerinden ahize cihaz yazılımı güncellemesi

Teknik Şartlar

Protokoller
· SIP (RFC3261)

· DHCP, NTP

· HTTP/HTTPS/TFTP

· LDAP (merkezi Dizin)

Kullanıcı Arayüzü
· M25 üzerinde 21 tuş (gezinti tuşu dahil)

· Çağrı bildirimi/bekleyen mesaj/pil uyarısı için

 yüksek görünürlüklü yapılandırılabilir kırmızı LED

· Menü odaklı arayüz

· M300 üzerinde resetleme tuşu

· Yerelleştirme (dil, saat, çevir sesi)

Güvenlik
· Kablosuz DECT şifreleme

· İletim katmanı güvenliği (TLS)

· SRTP (RFC3711), SIPS

· VLAN

· Web arayüzü şifre koruma



Teknik Özellikler

Telefon Özellikleri

M300 ana istasyon
· Boyutlar: 178 x 120 x 30 mm

· Giriş voltajı: 5 V DC

M25 ahize
· Boyutlar: 134 x 42 x 23 mm

· Giriş voltajı: 5 V

· İşitme cihazıyla uyumlu

· Çevre koşulları 

 · Ortam sıcaklığı: 0° ila 40°C arası (32° ila 104°F  

    arası)

 · Çalışmama ısısı: -10° to 45° C

 · Göreceli nem: %5 ila %95 arası yoğuşmasız

 · Teslimatla birlikte verilenler:

 · M300 ana istasyon

 · M300 güç kaynağı

 · M25 ahize ve 2 adet AAA pil

 · M25 şarj yuvası ve güç kaynağı

 · Ethernet kablosu

 · Emniyet Bilgi Formu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu

· Renk: siyah

· Parça Numaraları:

 EU 00003955

 US 00003954

 AU 00004161

Tip Onayı
· EN 301406 (TBR6)

· IEC60950 -1 (Emniyet)

· CSA c-CSA-us / UL60950 - 1

· EN 301489 (EMC, ESD)

· RF (EMF, SAR)

· FCC Bölüm 15D, iletimle yayım - havadan yayım

· FCC Bölüm 15B

· RSS213

Uyumlu cihazların parça numaraları ·
· M25 ahize  EU 00003987

  US 00003988

  AU 00004160

· M65 ahize:   00003969

· M5 tekrarlayıcı:   00003930

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


