
Snom ACUSB adaptör kablosu ile A100 M/D 

kulaklıkları tüm USB portlu Snom sabit telefonlara 

bağlayabilirsiniz.

Gelen çağrıları almak ve sonlandırmak için kullanılan 

düğmeler, sessize alma işlevi ve ses seviyesi kon-

trolü ile telefonu daha etkin kullanabilirsiniz.

Tak Çalıştır işlevi: Çalıştırmak için takmanız yeterlidir

Datasheet

ACUSB
A100M/A100D Snom kulaklıklar için USB Adaptör Kablosu

 USB bağlantısı: Basit ve sezgisel kullanım için Tak 

Çalıştır özelliği

· Gelen çağrı alma/sonlandırma işlevi ile kolayca 

erişilebilir çağrı kontrolü

· Arama, sessize alma ve ses seviyesi kontrol 

işlevleri

· 48 kHz’e kadar örnekleme oranı; 16 bit çözünürlük

· EQ and AGC için audio ve ses DSP desteği

· Çağrı kabul etme ve sessize alma işlevleri için LED 

göstergeler

· Snom sabit telefonlar ve USB portlu PC’ler ile 

uyumlu (Windows, Mac OS, Linux)

· Quick Release (QR) işlevi ile devam eden aramayı 

durdurmadan kolayca çıkarma

· Kablo uzunluğu: 1,7m

· Parça Numarası: 00004343

Adaptör Kablosu kullanılabilen ürünler
00004341 Snom A100 M

00004342 Snom A100 D



Snom ACPJ adaptör kablosu ile A100 M/D kulaklığı 

3,5 mm jaklı tüm cihazlara bağlayabilirsiniz

Snom ACPJ25 adaptör kablosu ile A100 M/D kulaklığı  

2,5 mm jaklı tüm cihazlara bağlayabilirsiniz. 

· Snom DECT cihazlar ile uyumludur (M25/M65/M85) 

· Tüm mobil cihazlar ile uyumludur

· Kablo uzunluğu: 60cm (2,5m taut)

· Parça Numarası 00004344

Jak Adaptör Kablosu kullanılabilen ürünler 
00004341 Snom A100 M

00004342 Snom A100 D

· Snom SC DECT cihazlar ile uyumludur

· Tüm mobil cihazlar ile uyumludur

· Kablo uzunluğu: 60cm (2,5m taut)

· Parça Numarası: 00004371

Jak Adaptör Kablosu kullanılabilen ürünler 
00004341 Snom A100 M

00004342 Snom A100 D

Veri Sayfası

ACPJ
A100M / A100D Snom kulaklıklar için 3.5 mm Jak Adaptör Kablosu

ACPJ25
A100M / A100D Snom kulaklıklar için 2.5 mm Jak Adaptör Kablosu
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