IP telefony SNOM + Ceník
Nabídka kvalitních manažerských VoIP telefonních přístrojů firmy SNOM přináší opravdovou profesionální kvalitu IP hlasové komunikace. Nejenom vynikající technické
vlastnosti ale i dokonalý vzhled z nich dělají, společně s našími ústřednami nepostradatelné vybavení moderní a dobře fungující kanceláře.

snom 710
Jako součást řady 7xx doplňuje další modely jako jsou například 720 a 760 se kterými tvoří linii plně vybavených IP stolních
telefonů pro rozsáhlé možnosti užití. Je vybaven HD zvukem, podporuje 4 SIP účty. Pro zobrazování informací slouží
čtyřřádkový grafický display.

snom 720
Telefonní přístroj určený zejména pro použití v kancelářském prostředí. Nabízí excelentní zvuk a množství
programovatelných kláves. Jeho hlavní přednosti patří 2 Gigabitové Ethernetové porty, USB konektor s možností připojení
prostřednictvím bezdrátové sítě. Tři řady 18ti dvou barevných LED diod umožňují zobrazovat různé funkce telefonní
ústředny.

snom 760
Telefonní přístroj navržený pro maximální efektivitu práce. Veškeré dostupné informace jsou zobrazovány na kvalitním 3.5"
barevném displeji. Síťové připojení zajišťují dva Gigabitové Ethernetové porty. Další možnosti rozšíření telefonního přístroje
umožňují dva USB porty. Je tak možné například snom 760 připojit prostřednictvím bezdrátové sítě.

snom 300
Základní model z řady kvalitních bussines VOIP přístrojů. Je vybaven standardním displejem a řadou komfortních funkcí,
které musí v náročných podmínkách tato třída přístrojů splňovat. Dvouřádkový textový displej a šest programovatelných
funkčních kláves poskytují tomuto přístroji možnost uspokojit všechny běžné uživatele tohoto standardu.

snom 320
Ideální pro specializované manažerské kanceláře. Přístroj za dostupnou cenu je vybaven kvalitním plně duplexním hlasitým
hovorem a nativní funkcí třícestné konference. Je vybaven 2x24 znakovým semigrafickým displejem a jeho uživatelský
interface podporuje úpravy v souladu s firemní strategií. Dvanáct konfigurovatelných kláves s LED indikátory může uživateli
poskytnout dobrý přehled o stavu linek. Interní telefonní seznam pro 100 čísel a uživatelská paměť pro dalších
přijatých/nepřijatých/ztracených 100 volání.

Ceník telefonů
SNOM model telefonu
SNOM 300
SNOM 320
SNOM 710
SNOM 720
SNOM 760

Cena
2 036 Kč
2 626 Kč
2 691 Kč
4 750 Kč
4 943 Kč

