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Μεγάλος χρόνος 
αναμονής

C300 - Ασύρματο ηχείο συνδιασκέψεων

Το μικρό και ελαφρύ C300 εντυπωσιάζει με το 
κρυστάλλινης ποιότητας ήχο στην αμφίδρομη 
ανοιχτή συνομιλία, χάρη στο δυνατό ηχείο 3-watt 
και το κατευθυντικό μικρόφωνο 6 δρόμων. Η μεγάλης 
χωρητικότητας 5200mAh ενσωματωμένη μπαταρία 
παρέχει μεγάλους χρόνους ομιλίας και αναμονής που 
μπορούν να φτάσουν τις 24 ώρες και τις 5 ημέρες 
αντίστοιχα. Χάρη στη USB θύρα φόρτισης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για φόρτιση οποιουδήποτε έξυπνου 
κινητού. Το C300 μπορεί να συνδεθεί με ένα

πλήθος συσκευών, ασύρματα μέσω τεχνολογίας 
Bluetooth ή με καλώδιο USB. Επιπλέον υπάρχει η 
δυνατότητα σύνδεσης ενσύρματων κεφαλόφωνων 
για τις συνομιλίες σας. Ο χειρισμός και η ρύθμιση 
του C300 γίνεται είτε με χρήση των 7 πλήκτρων 
αφής της συσκευής ή με χρήση της εφαρμογής για 
έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Ο χρήστης λαμβάνει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες λειτουργιών οπτικά 
μέσω των LED πολλαπλών χρωμάτων της οθόνης 
αλλά και ηχητικά.
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Βασικά

· Χρώμα: ανθρακί γκρι
· Κωδικοί προϊόντος

· C300 | Ασύρματο ηχείο συνδιασκέψεων | PN 
00004584

Διαστάσεις και Βάρος

· Διαστάσεις (Μ x Π x Υ, περίπου.)
· 129 mm x 129 mm x 30,5 mm

· Βάρος (περ.)
· 350 γρ.

Δείκτες και πλήκτρα

· 2 ενδείξεις LED
· 1 δακτύλιος LED πολλαπλού χρωματισμού ένδειξης 
κατάστασης κλήσης
· 1 ενδεικτικό LED λευκού φωτισμού ένδειξης 
φόρτισης

· 3 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
· Σίγαση, Ένταση +, Ενταση -

· 4 προκαθορισμένης λειτουργίας πλήκτρο αφής
· Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, Στο τηλέφωνο / 
Εκτός τηλεφώνου, Σύνδεση Bluetooth, Λειτουργία

Συνδέσεις και προσαρμογές σύνδεσης

· C300 επιλογές ισχύος
· USB τροφοδοσία 5 V / 1 Α (μέσω θύρας USB-C / 
καλωδίου)
· Μπαταρία: 3.7 V / 5,200 mAh (Li-Ion), μη 
αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, Χρόνος πλήρους 
φόρτισης έως 8 ώρες, Χρόνος αναμονής έως 5 μέρες, 
Χρόνος ομιλίας έως 24 ώρες

· Ενσύρματες συνδέσεις
· 1 θύρα USB-A για τη φόρτιση εξωτερικών συσκευών 
(σε 5V / 2A)
· 1 θύρα USB-C για σύνδεση φορτιστή και συσκευής 
ήχου
· υποδοχή ήχου 3,5 mm ενσύρματου κεφαλόφωνου

· Ασύρματες συνδέσεις
· Bluetooth 5.0
· Ασύρματη σύνδεση (NFC)

Χαρακτηριστικά ήχου

· Θήκη ηχείου
· Περιοχή συχνοτήτων 100 Hz - 20 kHz
· Ισχύς RMS 3 W

· 6 μικρόφωνα
· Σύνολο μικροφώνων δέσμης
· Ακουστικό με καταστολή ηχούς (AEC)
· 1,8 m εμβέλεια απάντησης

· Λειτουργία μεγαφώνου
· Πλήρως αμφίδρομη

Τεχνολογίες

· Bluetooth V5.0, class 2
· Περιοχή συχνοτήτων 2,402 - 2,480 MHz
· Ασύρματη εμβέλεια περίπου 10 μ.

· NFC για γρήγορη σύνδεση Bluetooth

Έγκριση και συμμόρφωση προϊόντος

· Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών - Ασφάλεια 
62368
· σήμανση CE

Περιβαλλοντικές συνθήκες

· Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος: 0 °C έως 35 °
C
· Θερμοκρασία αποθήκευσης - 10 °C έως 45 °C
· Υγρασία (μη συμπύκνωση): 5% - 95%

Περιεχόμενα συσκευασίας

· C300 μονάδα
· USB-C σε καλώδιο USB-τύπου Α
· Θήκη μεταφοράς
· Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (QIG)

Προεπισκόπιση Σειράς

C520-WiMi C52-SP C300

Αποποίηση ευθυνών

Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφτείτε: | | Snom website   Snom Service Hub   
Πληροφορίες εγγύησης
© 2022 Snom Technology GmbH. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Το κατατεθειμένο σήμα Snom ανήκει στη Snom Technology GmbH για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Κίνα και ορισμένες άλλες 
χώρες και περιοχές. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά 
σήματα, κυρίως τα ονόματα των προϊόντων, αποτελούν νομικά 
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Snom Technology GmbH. Εμπορικά 
σήματα αναφερόμενα σε ή από άλλους ή σήματα κατατεθέντα, αποτελούν 
ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατασκευαστών ή ιδιοκτητών τους. Οι 
προδιαγραφές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 
Δεν δεχόμαστε την ευθύνη για τυχόν λάθη όπως και για τα λάθη εκτύπωσης.
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