SNOM M90, IP DECT ručka, bílá, pro M900 a M700,
antibakteriální povrch, 2" bar. LCD, 8. tl. rychlé
volby, IP65

antibakteriální úprava
krytí IP65
výdrž baterie až 12 hovorových
hodin a až 200 hodin v
pohotovostním režimu

Bezdrátový telefon Snom M90 je speciálně navržen do takových prostředí, kde hraje důležitou roli čistota a
hygiena. Právě z toho důvodu má antibakteriálnů úpravu, která prošla testováním dle standardu JIS-Z2801.
Díky antibatkteriálnímu povrchu se bezdrátový telefon snadno čistí a hlavně neposkytuje živnou půdu pro
bakterie a viry. Je proto vhodným pomocníkem do nemocnic, potravinářských provozů apod.
Kromě antibakteriální úpravy je telefon certiﬁkován také pro standard IP65, díky čemuž je odolný proti
tryskajícího vodě, prachu a rovněž je odolný proti pádu z výšky až 2 metrů.
Ručka je lehká a má výdrž baterie při hovoru až 12 hodin. V pohotovostním režimu telefon vydrží až 200 hodin.
Díky integrovanému Bluetooth je k telefonu možné připojit náhlavní soupravy.
Zařízení nabízí barevný LED displej s vysokým rozlišením, zvuk v HD kvalitě a vibrační alarm.

Nakupujte proudukty Snom za výhodnější ceny díky partnerskému programu Snom! Více informací o
programu najdete zde.

Speciﬁkace
Hmotnost

136

Historie - seznam odchozích
hovorů

100

DECT systém

Buňkový

Historie - seznam zmeškaných
hovorů

100

NAT

Ne

Bezpečnost

SRTP, TLS (HTTPS, SIPS),
heslo pro přihlášení,
kryptované konﬁg

Displej - velikost

2,0", 240x320, 262 000
barev

Voice Activity Detection (VAD)

Ano

VoIP standardy

SIPv2

Comfort Noise Generator (CNG)

Ano

Podpora kodeků

G.722, G.711(A/μ),
G.729AB, G.726, iLBC

DTMF

RFC2833, INBAND, SIP
INFO, AUTO + SIP INFO

Hlasité telefonování (Hands-Free) Ano

Čekající hovor (CW)

Ano

Možnost připojení náhlavní
soupravy

Ano, 3,5mm jack

Ztlumit

Ano

Počet vyzváněcích melodií

9

Stupeň krytí

IP65

Vibrační vyzvánění

Ano

Záruka

2

Zobrazení data a času

Ano

Rozměry

152x48x28

Lokální tel. seznam

250

Napájecí adaptér

5V DC, 2A (je součástí
balení)

Vzdálené tel. seznamy

XML, LDAP, Broadsoft

Příručky

Český krátký návod

Historie - seznam příchozích
hovorů

100

Značka

Snom

cena: 16 550,38 Kč s DPH

