
D765
Yüksek çözünürlüklü renkli 

ekran ve genişbant HD audio

USB girişiBluetooth entegre Ethernet üzerinden Güç IPv6 & IPv4 Gigabit Ethernet Genişletme modülü 
bağlanabilir

Bağlanabilen kulaklık Güvenlik (TLS & SRTP)



Ana Özellikler
· Yüksek çözünürlüklü renkli ekran

· 16 LED işlev tuşu

· Genişbant audio

· USB bağlantısı

· Gigabit switch

· 12 SIP kimlik

· Dahili Bluetooth uyumlu

Görsel mükemmellik
D765; 3,5” yüksek çözünürlüklü renkli TFT ekranıyla, 

görsel bilgi sunumunu yeni bir seviyeye taşıyor. Durum 

ve fotoğraflı arayan kimliği gibi bilgiler güzel bir tasa-

rımla görüntülenir. Serbestçe programlanabilen toplam 

16 adet çok renkli işlev tuşu ile kullanıcıya oldukça ko-

laylık sağlar. Her işlev tuşu; hızlı arama, meşgul lamba 

alanı veya durum göstergesi gibi çeşitli tek dokunuşlu 

telefon işlevlerinde kullanılmak üzere yapılandırılabilir. 

Bağlantı
D765, zorlu gereksinimleri karşılayabilen iki adet Gigabit 

Ethernet portuna sahiptir. Dahili Bluetooth uyumluluğu 

ve Yüksek Hızlı USB bağlantı noktası ile USB veya Blu-

etooth kulaklıklar, WiFi adaptörü ya da D7 Genişletme 

Modülü gibi çeşitli aksesuarlar kolaylıkla bağlanabilir. 

Yüksek Kalite Audio
D765; gelişmiş hoparlör ve mikrofon sistemi ile Dijital 

Sinyal İşlemcisi (DSP) sayesinde mükemmel ses per-

formansı sağlar. İster eller serbest hoparlörü, isterse 

ahizeyi kullanın, daima üstün kalitede ve berrak bir ara-

ma deneyimi yaşayacaksınız. 

D765, son teknoloji ürünü tasarım ve üst düzey işlevsel-

lik isteyen kullanıcılar için mükemmel bir araçtır. D765 

daima bir adım öndedir. 

Veri Sayfası

D765



Teknik Özellikler

Özellikler

· Yüksek çözünürlüklü 3.5” TFT grafik ekran

· Çift açılı kaide: 46° ila 28° arası

· Duvara monte edilir

· Genişbant eller serbest konuşma (hoparlör)

· Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) ile gelişmiş ses kalitesi

· 2 portlu 1-Gigabit Ethernet anahtarı  (RJ45) IEEE    

  802.3

· Ethernet IEEE 802.3af, Sınıf 3 üzerinden güç        

  aktarımı

· USB kulaklık ile çalışmaya hazır(1)

· D7 Genişletme Modülü  ile çalışmaya hazır(1)

· USB kablosuz adaptörü 

· Kablosuz kulaklıklar için Elektronik Anahtar    

  Kancası (EHS) desteği(1) 

· Dahili Bluetooth uyumlu

Aygıt Yazılımı

Özellikler
· 12 SIP kimlik/hesap

· XML tarayıcı

· Aranan, gelen ve cevapsız çağrı listeleri

· 1000 girişlik yerel dizin

· Çoklu dil desteği

· DTMF bant-içi/bant-dışı/SIP-INFO

· Tüm büyük IP PBX platformlarıyla uyumlu

Arama Özellikleri
· Hızlı arama

· URL arama

· Yerel arama planı

· Meşgulde otomatik yeniden arama

· Çağrı tamamlama (meşgul/ulaşılamıyor)(2)

· Çağrı bilgisi

· Çağrı bekletme

· Çağrı engelleme (engelleme listesi)

· Otomatik yanıtlama

· Bekletme

· Bekletmede müzik(2)

· Eşzamanlı olarak 4 çağrı yanıtlama

· Doğrudan ve anonslu aktarma

· Çağrı yönlendirme

· 3 yönlü tele-konferans

· Dahili hat görüntüleme, çağrı alma(2)

· Çağrı bekletme ve bekletmeden çıkarma(2)

· Çoklu gönderim çağrıları

· DND özelliği (Rahatsız Etme)

· Tuş kilidi

· Özel Müşteri Kodu (CMC)(2)

· Tümleşik iletişim ile çalışmaya hazır

Audio
· Kodekler:

  · G.711 A-law, µ-law

  · G.722 (genişbant)

  · G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)

· Dahili atanabilir zil sesleri

· Konfor Gürültü Üreteci (CNG)

· Ses Etkinlik Algılama (VAD)

Kurulum
· Web arayüzü ile kurulum imkanı

· Sağlama:

  · HTTP/HTTPS/TFTP üzerinden otomatik ayar   

      yükleme

  · DHCP Seçenekleri 66/67

  · Snom Yönlendirme Hizmeti

  · TR-069 / TR-111 ile uzaktan yönetim

Teknik Şartlar

Protokoller
· SIP (RFC3261)

· DHCP, NTP

· HTTP / HTTPS / TFTP

· LDAP (Dizin)

· Çift Yığın IPv4 / IPv6

Kullanıcı Arayüzü
· Yerelleştirme (dil, saat, çevir sesi)

· Çağrı bildirimi/bekleyen mesajlar için kırmızı LED

· Bağlam-duyarlı 4 tuş

· Çok renkli LED özellikli 16 adet programlanabilir  

 hat/işlev tuşu 

· İşlev tuşları için kağıt etiket yerleştirme

· Özel işlev tuşları: Mesaj, Rahatsız Etme, Dizin,
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Teknik Özellikler

 Menü, Aktarma, Bekletme

· LED uyarılı Audio tuşları: Sessiz, 

 Hoparlör, Kulaklık

· Ses ayar tuşu

· 4 yönlü gezinti tuşu 

· Tamam ve İptal tuşları

· Menü odaklı kullanıcı arayüzü

Güvenlik
· 802.1X kimlik doğrulama ve EAPOL  

· İletim katmanı güvenliği (TLS)

· SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP

· HTTPS sunucu/istemci

· Şifre korumalı web arayüzü

· VPN desteği

· VLAN (IEEE 802.1Q)

· LLDP-MED, RTCP-XR

Telefon Özellikleri
· Boyutlar (yaklaşık):

  · 238 x 190 x 40 mm (UxGxY) kaidesiz

  · 238 x 190 x 200/220 mm (UxGxY) kaideli

· Ağırlık (yaklaşık): cihaz 690g, kaide 230g

· Giriş voltajı: 5Vdc (SELV)

· Güç kaynağı: PoE ya da 5Vdc güç adaptörü(1), 10 Watt

· Ahize: 4P4C

· Kulaklık: 4P4C; snom EHS Advanced için 4pin   

  desteği (1)

· İşitme cihazı uyumlu (HAC) ahize

· 1 adet USB 2.0 ana port, Tip A, Yüksek/Tam/Düşük  

 Hız

· Çevre koşulları:

  · Ortam sıcaklığı: 0°C ila 35°C arası

  ·  Saklama sıcaklığı: -10°C ila 45°C arası

  · Nem: 5% ila 95% arası (yoğuşmasız)

· Teslimatla birlikte verilenler:

  · Telefon ünitesi

  · Kaide

  · Kablolu ahize

  · Ethernet kablosu

  · Hızlı Başlangıç Kılavuzu

· Renk: siyah

· Parça Numarası: 00003917 (tüm pazarlar)

Tip Onayları
· CE Damgası

· FCC Sınıf B

· Emniyet IEC 60950, CB

(1) Opsiyonel aksesuar (parça numaraları aşağıdadır)
(2) PBX desteği varsa

Opsiyonel aksesuarların ürün numaraları
00004011 D7 Genişletme Modülü (siyah)

00004325 Güç Adaptörü Snom A6 / AB priz

00004326 Güç Adaptörü Snom A6 / AB priz

00001168 Snom A6 İngiltere priz

00001167 Snom A6 Avustralya priz

00002362 Snom EHS Advanced

00003820 7- serisine uygun duvar montaj levhası

00001122 HS-MM2 Kulaklık


