
M200 SC 
Tek hücreli DECT ana istasyon



Ana özellikler
· 6 kordonsuz ahize

· 4 eşzamanlı olarak çağrı

· Kordonsuz yerelleştirme tuşu

· PoE ya da güç adaptörü ile güç kaynağı

· GAP uyumlu

M200 SC ana istasyonu; ekonomik, yüksek

performanslı ve ölçeklenebilir bir DECT telefon çözümü

için ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklere sahiptir. Bu

modern DECT istasyonu, yalnızca mükemmel kapsama

alanı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şirket

rehberine doğrudan erişim ve mükemmel HD ses

kalitesi gibi çeşitli telefon işlevleri de sunar.

M200 SC ana istasyonu ile, altı adete kadar Snom tek

hücreli (SC) kablosuz ahizeye yüksek performansla

bağlanmak mümkündür. M200 SC ayrıca altı farklı SIP

kimliğini ve eşzamanlı dört çağrıyı yönetebilir.

M200 SC ana istasyonu, entegrasyonu kolaylaştırmak

amacyıla Ethernet Üzerinden Güç Aktarımı (PoE)

kullanılarak kolayca çalıştırılabilir. M200 SC, bağlanan

ahizelere havadan yazılım güncellemeleri sağlayabilir.
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M200 SC

Dizin Ethernet üzerinden Güç Güvenlik (TLS & SRTP) GAP Uyumlu OTA GüncellemelerOpen VPNIPv6 & IPv4



Veri Sayfası

Donanım
· Ağ bağlantısı: 10/100 BASE-T

· PoE (Sınıf 2) ya da opsiyonel güç adaptörü

· Kordonsuz ahize yerelleştirme tuşu

· Resetleme butonu

· LED durum ışığı

· Duvara monte edilir

Özellikler
· 6 adete kadar SIP hesabı (kordonsuz telefonlarda

 ortaklaşa ya da bağımsız olarak kullanılır)

· 4 eşzamanlı olarak çağrı

· GAP cihazlarla uyumludur

· Havadan kordonsuz yazılım güncellemeleri

· 50 metreye kadar iç mekan kapsama alanı

· Yerel dizin ve ağ

· Sesli telefon rehberinde 200’e kadar numara

· Telefon rehberini içe/dışa aktarma

· Çağrı geçmişi listelerinde 200’e kadar numara

· Enterkom işlevi

· Her istasyonda üç yönlü konferans görüşmesi

· Arayan kimliği

· Arama planı

· Bekletme İşlevi

· Çağrı yönlendirme

· Çağrı aktarma

· Rahatsız Etme işlevi (DND)

Birlikte çalışabilirlik
· Broadsoft® BroadWorks

· Asterisk tabanlı platformlar

· Metaswitch ağları

· Genband™

Audio 
· Kodekler:

  · G.711 a-law, u-law

  · G.722

  · G.726

  · G.729

  · iLBC

Kurulum
· Web arayüzü ile yapılandırılabilir (Yönetici ve   

 Kullanıcı)

· Sağlama:

  · DHCP Seçenekleri 66/159/160

  · Tak Çalıştır

  · Snom Yönlendirme Hizmeti

  · TR-69

Protokoller
· SIP (RFC3261)

· HTTP/HTTPS/TFTP/FTP

· DHCP, NTP, SNTP, STUN, VLAN

· RTP/SRTP

· IPv4/IPv6

· LDAP

Güvenlik
· İletim katmanı güvenliği (TLS)

· AES şifreleme ile sağlama dosyası

· OpenVPN

· 802.1x

· 802.1pq

· LLDP-MED

· Şifre korumalı web arayüzü

· DECT şifreleme

Teknik Şartlar
· Boyutlar: 116 x 42,4 x 151 mm

· Giriş voltajı: 5V DC

· 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:

  · Baz İstasyonu

  · Ağ kablosu

  · Hızlı Başlangıç Kılavuzu

  · Renk: Siyah

· Ürün kodu: 00004359 Snom M200 SC

                    00004365 Snom M215 SC EU



Uygunluk
· CE Damgası

· IEC 60950

Uyumlu cihazların ürün kodları
· Snom M15SC Ahize AB: 00004363

Aksesuarların ürün kodları:
00004373 M200SC/M215SC EU için AB prizli Güç Kaynağı

00004374 M200SC/M215SC EU için İngiltere prizli Güç Kaynağı

00004325 A6 Adaptörü - AB priz
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