SNOM D735 IP tel.,PoE, 2,7" LCD, 8 (32) prog. tl.,
GigE, černý

2,7" barevný displej s vysokým
rozlišením
12 SIP účtů
až 32 programovatelných tlačítek
Elegantní design

IP telefon Snom D735 disponuje 2,7" barevným displejem s vysokým rozlišením, který je obklopen 8 barevnými
funkčními klávesami, které si sami můžete dle libosti nastavit.
Aby uživatel mohl neustále zobrazovat všechny důležité informace, které může potřebovat, má telefon Snom
D735 vestavěný senzor pohybu - první VoIP telefon na světě, který má takovouto funkci! Jakmile se ruka uživatele
přiblíží k displeji nebo funkčním tlačítkům, displej začne fungovat a automaticky zobrazí všechny příslušné
informace přiřazené k jednotlivým naprogramovaným tlačítkům.
Po opětovném pohybu rukou se displej vrátí do normálního režimu. Tento inteligentní senzor výrazně rozšiřuje
funkce D735 a je skvělou pomocnou rukou uživatele při jeho každodenních činnostech.
IP telefon Snom D735 také nabízí osvědčenou kvalitu zvuku v HD, která je standardem pro všechny telefony
výrobce SNOM. Technologie integrovaných procesorů digitálního signálu (DSP) optimalizuje kvalitu zvuku v
reálném čase, ﬁltruje hluky na pozadí a ještě mnohem více. Díky tomu se vám bude zdát, že člověk se kterým
práve hovoříte, sedí vedle vás. Zařízení rovněž umožňuje 3 cestnou konferenci.

Snom D735 disponuje integrovaným gigabitovým switchem s PoE a také USB portem, díky kterému můžete k
telefonu rychle a snadno připojit další zařízení jako jsou např. náhlavní soupravy. Zařízení nabízí lokální telefonní
seznam na 1 000 kontaktů a je možné k němu připojit expanzní modul Snom D7. Díky podpoře EHS telefon
snadno spárujete s bezdrátovými sluchátky.
Telefon Snom D735 je kompaktní produkt, který je ideálním kandidátem pro všestranné využití díky svým
moderním a inteligentním funkcím, stejně jako díky nadčasovému designu a barevným variantám.
Telefon podporuje napájení PoE, proto v jeho balení nenajdete síťový adaptér.
Nakupujte proudukty Snom za výhodnější ceny díky partnerskému programu Snom! Více informací o
programu najdete zde.

Speciﬁkace
PoE spotřeba

Max. 10

Historie - seznam zmeškaných
hovorů

Ano

USB rozhraní

2.0

Bezpečnost

SRTP (RFC3711), SIPS,
SRTCP

Datová rozhraní

2-port Gigabit Ethernet
switch (RJ45)

Identiﬁkace volajícího (Caller ID)

Ano

Síťové služby

Fixed IP, DHCP

Volací plán

Ano

NAT

Ano

DTMF

RFC2833, INBAND, SIP
INFO, AUTO + SIP INFO

QoS

DiﬀServ / ToS / VLAN

Čekající hovor (CW)

Ano

Displej - typ

Barevný

Automatický redial

Ano

Displej - velikost

2.7

Ztlumit

Ano

Displej - podsvícený

Ano

Indikace stavu pomocí LED

Ano

VoIP standardy

SIP

Upgrade ﬁrmwaru

Ano

Podpora kodeků

G.711(a/u), G.722, G.726, Automatická konﬁgurace
G.729A, G.723.1, G.727,
GSM 6.10, Comf

Ano

Peer-to-Peer Mode

Ano

Podpora IPv6

Ano

Počet SIP účtů

12

Podpora rozšiřujících modulů

Ano

Hlasité telefonování (Hands-Free) Ano

Napájecí adaptér

5V DC, 2A (není součástí
balení)

Nastavení hlasitosti vyzvánění i
hovoru

Ano

Management

web, telefon

Počet vyzváněcích melodií

10

Diagnostika

trace, syslog

Možnost nahrát vlastní vyzváněcí
melodie

Ano

Rozměry

205x185x40

Zobrazení data a času

Ano

Hmotnost

560

Lokální tel. seznam

1000

Příručky

Český krátký návod

Vzdálené tel. seznamy

XML, LDAP

Záruka

2

Nahrávání hovorů

Ne

WiFi

Ano (pomocí přídavného
Dongle)

Počet programovatelných tlačítek 8 (32)

Konference

Ano

Historie - seznam příchozích
hovorů

Ano

Kamera

Ne

Historie - seznam odchozích
hovorů

Ano

Bluetooth

Ne

cena: 4 935,59 Kč s DPH

