K O N F T E L . C O M

Konftel 300 og 200

konferansetelefoner til små og store møter

Hvis fjernmøtene skal være produktive, er en brukervennlig konferansetelefon med god lydkvalitet en forutsetning. Modellene i Konftels 300serie er veldig like av utseende og har også mange av de samme viktige
funksjonene. OmniSound®-teknologien gir HD-lydkvalitet, og nyttige
funksjoner som konferanseguide, telefonbok og lagring av møtegrupper
hjelper deg å starte møtene. I tillegg kan flere av modellene koble sammen
samtaler fra forskjellige tilkoblinger eller linjer.
En annen smart funksjon er opptak av møter og diktater på SD-kort.
Gjør opptak og lagre dem eller del dem med andre i etterkant.
Konftel 250 er utstyrt med vår egen OmniSound®-lydteknologi,
selv om denne har færre andre funksjoner.
Tenk gjennom hvordan dine møter foregår, for å finne fram til den
modellen som passer best for deg. Kablet eller trådløst, små eller store
rom, smarte funksjoner eller grunnleggende og enkelt. Uansett hva du
velger, vil du bli imponert over den enestående lydkvaliteten.

FELLES FUNKSJONER FOR
KONFTEL 300-SERIEN:
•

Flere tilkoblingsmuligheter:
analog, SIP, datamaskin samt
trådløs DECT og mobil

•

OmniSound® – overlegen lydkvalitet med støtte for HD-lyd

•

Konferanseguiden hjelper deg å
ringe flerpartssamtaler og lagre
møtegrupper

•

Telefonbok for lagring av kontakter

•

Meny og hurtigveiledning på flere
språk

•

Opptak av møter på minnekort

•

To års garanti

Modelloversikt
Tilkobling
KONFTEL
MODELL

Modellspesifikke funksjoner

*

Batteridrevet,
batteri er
inkludert

Mulighet
for opptak
til SD-kort

Linjevelger,
veksle
mellom og
kombiner
tilkoblinger

Støtte for
Konftel
Uniteappen

Webbasert
konfigurasjon

Tilbehør
Oppgraderbar

Ekstramikrofoner,
1 par

Konftel 300IPx
Konftel 300IP
Konftel 300
Konftel 300Mx
Konftel 300Wx

**

***

Konftel 250
* Med mobilkabel (tilbehør) ** Modell med analog DECT-basetasjon *** Integreres med Konftel IP DECT 10- eller SIP DECT-base fra tredjepart

IP DECTbase

(Konftel IP
DECT 10)

PAgrensesnittboks

Fjernkontroll

Mobilkabler
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Møtestørrelse
Konftel
300IPx

Konftel
300IP

Konftel
300

Konftel
300Mx

Konftel
300Wx

Konftel
250

<12 personer
<20 personer*
20+ personer**
* Krever ekstramikrofoner ** Krever pa-grensesnittboks

W
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Konftel 300IPx

Konftel 300Wx

Ett klikk er nok for å starte eller slutte seg til møtet.
Med Konftel 300IPx og mobilappen Konftel Unite blir
konferansesamtaler enklere enn noensinne.

Batteri med 60 timer taletid gjør det mulig å bruke
Konftel 300Wx helt trådløst i DECT-miljøer. I tillegg
tilbys tilkobling til mobiltelefon og datamaskin, med
mulighet til å koble sammen samtaler. For små og
store møter.

The Art of Easiness

KONFTEL UNITE
One touch conferencing

Trådløse møter

Konftel 250

Enkel, men avansert

Konftel 300IP

Konftel 250 med analog tilkobling er perfekt for
enkle møter i både små og store konferanserom.

Nyskapende telefonmøter
Konftel 300IP er SIP-basert og har innebygd
funksjonalitet for fempartssamtaler, enkel nettbasert
konfigurasjon og støtte for Power over Ethernet.
Utvidelsesmuligheter betyr at den også egner seg for
store forsamlinger.

Overlegen lydkvalitet
Med patentert OmniSound®-lydteknologi er du
garantert imponerende god og krystallklar lyd i begge
retninger, såkalt full dupleks, til fjernmøtene.
En svært følsom mikrofon med 360° lydopptak og
høyttalere sprer kraftig lyd til alle deltakerne.

Konftel 300

For alle møtebehov

OmniSound® gir HD-lyd i samtalene enten de går
via IP eller en operatørs mobilnett.
Automatisk ekkodemping og støyreduksjon eliminerer
forstyrrende bakgrunnslyder, og en equalizer gjør det
mulig å tilpasse lydeegenskapene etter ønske.

Mange tilkoblings- og utvidelsesmuligheter gjør
Konftel 300 til en fleksibel telefon, også for store
forsamlinger.

Beveg deg fritt i rommet, snakk, diskuter og
debatter med samme lydkvalitet, helt uten
forstyrrende avbrudd, demping eller ekko.
Så virkelighetstro lyd som overhodet mulig.

Konftel 300Mx

Møter uten begrensninger
Sett inn SIM-kortet og hold møter problemfritt og
trådløst. Du kan også koble sammen mobil- og
IP-samtaler. Batteriet gir opptil 30 timer taletid.
For små og store forsamlinger.

Konftel AB. I samsvar med vår strategi for kontinuerlig produktutvikling forbeholder vi oss retten til å
endre produktspesifikasjonene. Du finner oppdatert informasjon på www.konftel.com.
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FOR FORHANDLEREN

Konftel er et ledende selskap og et sterkt varemerke innen telefonmøteløsninger. Helt siden 1988 har
vår målsetting vært å hjelpe mennesker over hele verden med å g jennomføre møter, uansett avstand.
Av erfaring vet vi at telefonmøter er en effektiv metode for å spare tid og penger og samtidig bidra til et
bedre miljø. Høy lydkvalitet er avg jørende for produktive møter. Derfor er vår patenterte lydteknologi,
OmniSound®, bygd inn i alle Konftels telefoner. Våre produkter selges globalt under varemerket Konftel
via vårt svenske hovedkontor. Les mer om selskapet og produktene på www.konftel.com

