
Veri Sayfası

M80
IP65 korumalı DECT ahize

· IP65 korumalı ahize
· Sağlamlaştırılmış ve güclü tasarım

· HD ses desteği

· Alarm tuşu

· Entegre Bluetooth LE

· Geniş sıcaklık aralığı

· Entegre kemer klipsi

· HAC uyumlu

· Mevcut baz istasyonlarıyla uyumlu (1)

· Titreşim alarmı

· Çok renkli LED

· 200 saat bekleme süresi

· MIL-STD-810g 516.6 test edildi

· Dış mekan kullanımı için mükemmel

Özellikler

Bluetooth entegre Uzun bekleme süresi

OTA güncellemeleri Katalog

IP 65

IP65



Teknik Özellikler

Donanım Özellikleri

Ahize
· Yaklaşık ağırlık. 138g (pil + kemer klipsi ile ahizep)

· Boyutlar: yakl. 122x48x22mm (UxGxD)

· Konektör: Kablolu kulaklıklar için 3,5 mm standart  

 telefon jakı

·  Anten (daha iyi iletim ve alım için iki dahili çok 

yönlü anten)

· İşitme cihazı uyumlu (HAC) 

· Kulaklık bağlantısı ve konumlandırma için Bluetooth  

 LE

· Ahize üstünde alarm tuşu

· Düşme testi 2m

· IP korumalı gövde

· Geniş sıcaklık aralığı (-10°C ila 55°C)

· Parça numarası: 00004424

Pil (2)

· Tipi: Lithium-ion, 1100mAh, 3.7V, 4.1 W

· Konuşma süresi WB:  12 saate kadar

· Konuşma süresi NB:  17 saate kadar

· Bekleme süresi: Yaklaşık. 200 saat (10 gün)

Şarj cihazı
· Giriş: 5V DC, 2A

·  Şarj göstergesi: Yeşil LED - ahize şarj ünitesinde 

şarj edilirken ışık yanar

· Şarj ünitesinde ikinci cihazı daisy zinciri ile   

 bağlamak için USB portu

Güç Adaptörü
· Giriş gücü: 100-240 AC Volt, 50/60 Hz, 300mA

· Çıkış gücü: 5V 2A

· Fiş: değiştirilebilir fiş. AB ve ABD fişleri dahil

· Şarj durumu: 5°C ila 45°C

Alan
· İç mekan: 50 metreye kadar

· Dış mekan: 300 metreye kadar

DECT
· Frekans aralıkları: 

  · 1880-1900 MHz (AB)

  · 1920-1930 MHz (ABD)

· Çıkış gücü:  AB <  250 mW, ABD < 100 mW 

· Protokoller: DECT, DECT 6.0

· Geniş bant ses

· Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrelenmesi

· DECT bandı otomatik algılama

Kullanıcı Arayüzü
· Ekran:

  · 5 sm (2“) diyagonal 

  · 240 x 320 piksel 

  · 262k TFT arka aydınlatmalı renkli LCD

· 24 tuşlu arka aydınlatmalı tuş takımı:

  · Standart ITU telefon tuş takımı, 12 tuş, 4x3,   

   yıldız ve kare tuşu

  · İçeriğe duyarlı üç fonksiyon tuşu

  · 5 gezinme tuşu (sol, sağ, yukarı, aşağı, Tamam)

  · Ahize açma, iptal tuşu 

  ·  Menü tuşu

  ·  Üç yan tuş (ses seviyesi yukarı/aşağı, sessiz) 

  ·  Ahizenin üstünde alarm tuşu

  ·  Toplam 28 tuş

· Konforlu ve sezgisel menü yapısı

· Zil sesleri seçimi

·  Cevapsız arama/yeni sesli mesa, düşük pil üç 

renkli LED göstergesi

· Hoparlör

· Mikrofon sesini kapatma

· Titreşim alarmı

Menü Dilleri
·   İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,  

Hollandaca, Portekizce, İsveççe, Türkçe, Danca,   

Norveççe, Lehçe, Rusça, Hırvatça, Sırpça, Slovence



Teknik Özellikler

Uyumlu baz istasyonlarıyla telefon fonksiyonları
· İki eşzamanlı çağrı

· 250 kişilik yerel dizin

· Merkez dizin (bazda ortak yerel dizin veya LDAP  

 üzerinden harici dizin)

· 8 hızlı arama numarası (2 - 9 tuşları)

· Arayan kimliği (CLIP)

· Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)

· Çağrı bekletme

· Otomatik cevap

· Arama listeleri (tüm aramalar, cevapsız, gelen,   

 giden), toplam 50 giriş

· Çağrı tutma

· Çağrı değiştirme (etkin çağrı ve beklemedeki çağrı)

· Kör ve katılımlı aktarma

· Çağrı yönlendirme

· Telefonda 3 yönlü konferans

· DND modu (rahatsız etmeyin)

· Kendi giden kimliğini gizle (CLIR)

· Cevapsız arama bildirimi

· MWI - Sesli mesaj bekliyor bildirimi

 Kurulum
·  Baz istasyonunda uzatma setine otomatik kayıt

·  Yazılım güncellemesi: Baz istasyonu üzerinden 

havadan

·  Baz istasyonundan tarih ve saat senkronizasyonu

Uyumlu baz istasyonları
(1) ·  M300 Tek Hücreli Baz, M325 Bundle paketinde 

mevcuttur, snom PN 00003955 (AB),  

  00003954 (ABD)

  00004161 (AU)

 · M700 DECT Tek Hücreli/Çok Hücreli Baz, snom  

  PN 00003928 (AB), 00003929 (ABD)

 ·  M900 DECT Çok Hücreli Baz, snom PN   

  00004426 (AB), 00004441 (ABD)

Pil
(2) İçinde: Li-Ion batarya, model RTR001F01, snom  

  PN 00003932
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