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Ana Özellikler
· TFT renkli ekran

· 75 saate kadar bekleme süresi, 7 saate

 kadar konuşma süresi

· Yapılandırılabilir sinyal LED

· Sezgisel Kullanıcı Arayüzü

· 3,5 mm kulaklık jakı

Profesyonel işletmeler için tasarlanan M25 DECT el ci-

hazı, mükemmel fiyat-performans oranı ile verimli ve 

yüksek kaliteli bir cihazdır.

Güvenilir, kompakt ve konforlu ahizesi, değiştirilmesi 

kolay ve şarj edilebilir AAA standart pillerle 75 saate 

kadar bekleme süresi ve 7 saate kadar konuşma süre-

si sağlıyor.

Snom’un yeni son teknoloji ürünü kullanıcı arayüzü, 

kullanım kolaylığını artırmak için, hızlı ve sezgisel ge-

zinme özelliğiyle donatılmıştır.

Ahize; gerek sorunsuz aktarım sağlayan çok hücreli 

M700 çözümü üzerinde kolayca yapılandırılan Snom 

DECT çözümlerinde, gerekse esneklik ve lçeklenebilir-

lik sağlayan tek hücreli M300 ana istasyonda kullanıla-

bilir.
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Teknik Özellikler

Donanım

· 1,44” 128x128 piksel TFT renkli ekran

· 3,5 mm kulaklık jakı

· Eller serbest konuşma (hoparlör)

· 75 saate kadar bekleme süresi, 7 saate kadar

 konuşma süresi

· 2 adet AAA standart pil

· Mesaj LED’i

Aygıt Yazılımı

Özellikler
· Aranan, gelen ve cevapsız çağrı listeleri

· 50 isimlik dizin

· Ana istasyonda merkezi dizin

· Çoklu dil desteği

· M300 ve M700 baz istasyonları ile birlikte   

 çalışabilir

· Havadan aygıt yazılımı güncellemesi

Arama Özellikleri
· Çağrı bilgisi

· Çağrı bekletme

· Otomatik yanıtlama

· Cevapsız, gelen ve giden arama listeleri

· Bekletme

· Eşzamanlı olarak 2 çağrı yanıtlama

· Doğrudan ve anonslu aktarma

· Tuş kilidi

· Tuş tonları

· Kapsama alanı uyarısı

Audio
· Kodekler:

 · G722 (genişbant)

 · G726

· 6 adet dahili atanabilir zil sesi

Teknik Şartlar

Kullanıcı Arayüzü
· 21 tuş (gezinti tuşu dahil)

· Çağrı bildirimi/bekleyen mesaj/pil uyarısı için

 yüksek görünürlüklü yapılandırılabilir kırmızı LED

· Menü odaklı arayüz

· Yerelleştirme (dil, saat, çevir sesi)

Güvenlik
· Kablosuz DECT şifreleme

Telefon Özellikleri
· Boyutlar 134 x 42 x 23 mm

· Giriş voltajı: 5V

· İşitme cihazıyla uyumlu

Çevre koşulları
· Ortam sıcaklığı: 0° ila 40°C arası (32° ila 104°F  

 arası)

· Çalışmama ısısı: -10° to 45° C

· Göreceli nem: 5% ila 95% arası (yoğuşmasız)

Teslimatla birlikte verilenler
· M25 ahize ve 2 adet AAA pil

· M25 şarj yuvası ve güç kaynağı

· Güvenlik Bilgi Formu

· Renk: siyah

· Parça Numarası:

 EU 00003987

 US 00003988

 AU 00004160

Tip Onayı
· EN 301406 (TBR6)

· IEC60950 -1 (Emniyet)

· CSA c-CSA-us / UL60950 - 1

· EN 301489 (EMC, ESD)

· RF (EMF, SAR)

· FCC Bölüm 15D, iletimle yayım ve havadan yayım

· FCC Bölüm 15B



Teknik Özellikler

· RSS213

·  RSS213

Uyumlu ana istasyonların parça numaraları
· M700:    EU 00003928

           US 00003929

· M300 - M325 tek hücreli pakette mevcuttur:

           EU 00003955

           US 00003954

          AU 00004161
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