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D7C
Genişletme Modülü

Veri Sayfası

· Büyük, yüksek çözünürlüklü renkli ekran

· 3 modüle kadar papatya zinciri (1)

· Telefon tarafından USB üzerinden sağlanan güç kaynağı (1)

· 16 adet serbestçe programlanabilir fonksiyon tuşu

· Modül başına 48 tuşa kadar 3 sanal sayfa

· USB aksesuar kullanımı için USB çıkışı

· Çok renkli LED işlev tuşları

· Modern dizayn

· Tema ve simge desteği

· Özel arka plan görüntüsü desteği

· Daha iyi genel bakış için aktivite sayfası *

Özellikler
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Özellikleri
· 6,8” (17,2 cm) TFT renkli ekran

· Sayfaları değiştirmek için özel düğme

· Çift açılı stand: 46° ve 28°

· Simge destekli işlev tuşları

· Gelecekteki yazılım güncellemelerinden sonra ek özellikler

Kurulum
·  Tak ve Çalıştır

·  Ana telefon aracılığıyla tamamen yapılandırılabilir

Özellikler
·   Boyutlar: yakl.

  · 160 x 105 x 220mm (HxExU) yüksek açıda

  · 120 x 105 x 220mm (HxExU) düşük açıda

· Giriş voltajı: 5Vdc (SELV)

· Güç kaynağı: USB veya 5Vdc güç adaptörü(3), 10 Watt

· Açılı tip A fişli USB 2.0 kablosu

· USB 2.0 bağlantı noktası, tip A

· Çevre koşulları:

  · Ortam sıcaklığı: 0°C - 35°C

  · Çalışmazken: -10°C to 45°C 

  · Nem:%5 -%95 (yoğuşmasız)

· Teslimat kapsamına dahil olanlar:

  · Ana ünite

  · Stand

  · Bağlayıcı klipsleri

  · Hızlı kurulum kılavuzu

· Renk: siyah

· Parça numarası: 00004467

*  Gelecekteki yazılımlarla

(1) Bir telefonla iki veya üç modül kullanıldığında, ek 

güç kaynakları gerekir.

(2)  Aşağıdakiler için uygundur:

  · D717, Snom PN 00004397

  · D735, Snom PN 00004389

  · D765, Snom PN 00003917

  · D785, Snom PN 00004349

(3)  İsteğe bağlı aksesuar (parça numaraları için 

aşağıya bakın)

İsteğe bağlı aksesuarlar için parça numaraları
00004393  Snom Güç Adaptörü 10W AB

00004446  Snom Güç Adaptörü 10W ABD

00003931  10W güç adaptörü için fiş BK

Teknik Özellikler

uyumluluk

D785 D765 D735 D717

İnternette 
https://www.snom.com/d7c/
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