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Ana Özellikler
· OmniSound® full duplex genişbant ses teknolojisi

· 3 yönlü konferans görüşmeleri

· Salon büyüklüğüne bağlı olarak 10 kişiye kadar

 kayıt imkanı

· Dahili ve harici telefon listelerinin eşzamanlı

 yönetimi (LDAP)

· Daha geniş kapsama alanı için ekstra mikrofon

 baülantısı

· 12 SIP kaydı

· Open VPN

Snom’un ilk VoIP konferans telefonu olan Snom 

MeetingPoint, çok konumlu toplantılar düzenlemeye 

sıkça ihtiyaç duyanlar için ideal bir çözümdür. 

MeetingPoint ile iki taraf da farklı konumlardan 

konferans görüşmesine katılarak, şirket maliyetlerinizi 

azaltarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar! Tabii 

ki, Snom MeetingPoint; snom’dan beklediğiniz tüm 

ilave kolaylıkları sağlar: İki harici katılımcı yönetimi, 

LDAP, kişi listeleri, OmniSound® 2.0 ile mükemmel ses 

kalitesi, vs. snom MeetingPoint, orta ve büyük konferans 

salonlarında kullanımlar için mükemmel bir çözümdür.

Rahatsız edici arka plan gürültüsünü güvenilir şekilde 

bastırma özelliği ve mükemmel ses kalitesi sayesinde,m 

görüşmelerde anlaşılırlık olumsuz etkilenmeksizin 

10 kişilik (odanın büyüklüğüne bağlı olarak) büyük 

gruplarla telefon konferansları yapabilirsiniz. Full 

duplex genişbant ses (G.722) sistemi ile donatılan üç 

hoparlör, Snom müşterilerinin Snom masaüstü telefon 

ahizelerinden alışkın olduğu dengeli ve tam ses kalitesini 

sağlar. Konuşmacıların sesi, entegre özel mikrofonlar 

sayesinde, dünyanın diğer ucunda değil, adeta yan 

ofisteymiş gibi gelir. Snom MeetingPoint’in zarif 

tasarımı, VoIP altyapınıza mükemmel bir şekilde entegre

Veri Sayfası

Snom MeetingPoint



Teknik Özellikler

Genel Özelikler

· Boyut: Çap: 240 mm, Yükseklik: 77 mm

· Ekran: Arka aydınlatmalı grafik LCD, 128x64 piksel

· Ağırlık: 1 kg

· Renk: siyah

· Tuş Takımı: Alfanumerik 0-9, *, #, çevir, kapat, sessize al,

  menü, konferans, kayıt, ses kontrolü, bağlam-duyarlı 5 tuş

· Mikrofon: dairesel (360°) kayıt özelliği

· Kapsama alanı: Salon büyüklüğüne bağlı olarak en çok 20 kişi

· Hoparlör: Frekans aralığı: 150-15000 Hz playback

· Ses: 90 db SPl 0.5m. Ekolayzır işlevi

· Hırsızlığa karşı koruma: Kensington güvenlik yuvası

Bağlantılar

· Ağ bağlantısı: 1x RJ-45, PoE 10/100MBit

· Güç kaynağı: 100-240 V AC/14 V DC - PoE

· Ek mikrofonlar: modüler 2/2

Çevre koşulları

· Isı: 5° -40° C

· Nem: 20-80%.

· Tavsiye edilen akustik oda koşulları:

 · Yankı süresi: 0.5 S Rt 60

 · Arka plan gürültüsü: 45 dbA

Tip Onayları

· CE Damgası

· Emniyet IEC 60950
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