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A330M

Ιδανικό για βιντεο-
τηλεφωνία

Τηλεχειριστήριο Άνεση μακράς χρήσης Κάρτα ήχου USB Ήχος HD
Ένδειξη 

κατειλημμένου

Μονοφωνικά ακουστικό με σύνδεση USB, Snom A330M

παρέχει εξαιρετική ποιότητα ήχου HD σε ολόκληρο 
το φάσμα ανθρώπινης ακουστικής συχνότητας χάρη 
στη σύγχρονη τεχνολογία μετατροπέα D/A και ένα 
υψηλής ποιότητας ηχείο. Το μαλακό μαξιλαράι στο 
αφτί με ρυθμιζόμενο άξονα, είναι πολύ άνετο στη 

 χρήση - ακόμα και για αρκετές ώρες. Οι 
περισσότεροι θόρυβοι περιβάλλοντος περιβάλλον 

 απαλείφονται. Ολόκληρη το εύρος ζώνης 
συχνοτήτων φωνής περνάει μέσω του μικροφώνου 
υψηλής ποιότητας, ψηφιοποιείται και στη συνέχεια

μεταδίδεται μέσω USB σε τηλέφωνο IP ή υπολογιστή, 
κάτι που επιτρέπει τη χρήση του A330M ως 
ακουστικό με σχεδόν οποιαδήποτε πλατφόρμα 
λογισμικού επικοινωνίας .1  Τόσο το επιλεγμένο υλικό 
και το λογισμικό όσο και το ενσωματωμένο 
τηλεχειριστήριο μπορούν να ελέγχουν τις 
λειτουργίες κλήσης, τη σίγαση και τη διαθεσιμότητα 
και να τις εμφανίζουν μέσω LED στο ακουστικό και 
το μικρόφωνο.
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Βασικά στοιχεία και εξοπλισμός

· Κωδικοί προϊόντος
· A330M | Μονοφωνικά ακουστικά | PN 00004597

· Εξοπλισμός
· Μαξιλαράκι αφτιών: Ρύθμιση σε 3 άξονες, μαλακή 
δερματίνη, περιέχει αφρό μνήμης, Σχεδιασμένο για 
χρήση όλη την ημέρα, με δυνατότητα αντικατάστασης
· Στέκα κεφαλόφωνου: Μαξιλαράκι για μακροχρόνια 
χρήση, ρυθμιζόμενο μήκος 35 mm

Διαστάσεις και Βάρος

· Διαστάσεις (L x w x d, περίπου.)
· Συσκευασία: 200 mm x 200 mm x 80 mm

· Μήκος καλωδίου (περ.):
· 2,4 m σύνολο
· 1,4 m από το κεφαλόφωνο στο τηλεχειριστήριο
· 0,95 m από το τηλεχειριστήριο σε υποδοχή USB

· Βάρος (περ.)
· Κεφαλόφωνα: 140 γρ.
· Τηλεχειριστήριο: 66 γρ.
· Συσκευασία: 440 γρ.

Δείκτες και πλήκτρα

· 2 ενδείξεις LED σε κεφαλόφωνο
· Στο ακουστικό: 1 LED διπλού χρωματισμού (κόκκινο 
/ πράσινο) για ένδειξη κλήσης
· Στο μπουμ μικροφώνου: 1 ενδεικτικό LED κόκκινου 
φωτισμού για ένδειξη σίγασης

· Τηλεχειριστήριο: Συνολικά, 5 πλήκτρα , 3 φωτισμός
· Σίγαση (με κόκκινο LED), Ένταση +, Ενταση -, 
Ομιλία (Με πράσινο LED), Ένδειξη κατειλημμένου (με 
κόκκινο LED)

Προεπισκόπιση Σειράς

Συνδέσεις και προσαρμογές σύνδεσης

· A330D επιλογές ισχύος
· USB τροφοδοσία

· Ενσύρματες συνδέσεις
· 1 σύνδεση USB 2.0 τύπου Α (τηλεχειρισμός)
· Σύνδεση τύπου καρφί 3,5 mm (στο κεφαλόφωνο)
· Υποδοχή τύπου καρφί 3,5 mm για σύνδεση 
κεφαλόφωνου (στο τηλεχειριστήριο)

Χαρακτηριστικά ήχου

· 1 ακουστικό κεφαλόφωνου
· ETSI ευρεία ζώνη συχνοτήτων
· Ήχος πλήρους ζώνης συχνοτήτων
· Διάμετρος 40 mm
· Περιοχή συχνοτήτων 20 Hz - 20 kHz

· Κεφαλόφωνα μικρόφωνο
· Ακύρωση θορύβου:Παθητική
· Περιοχή συχνοτήτων 100 Hz - 10 KHz
· Ευαισθησία -55 dB
· 270° εύκαμπτο, περιστρεφόμενο μικρόφωνο

Προώθηση κλήσεων

· Snom IP τηλέφωνα
· Πλατφόρμες λογισμικού επικοινωνίας

· 1Δουλεύει με: Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, 
Slack, Skype

Έγκριση και συμμόρφωση προϊόντος

· σήμανση CE, Η σήμανση της συμμόρφωσης του 
Ηνωμένου Βασιλείου (UKCA), FCC , CAN IC

Περιεχόμενα συσκευασίας

· Κεφαλόφωνα, Τηλεχειριστήριο, Θήκη μεταφοράς, 
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (QIG)

A330D A330M A100D A100M A150 A170 A190

Αποποίηση ευθυνών
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