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Konftel 300 och 200
konferenstelefoner för alla dina möten

Produktiva distansmöten kräver en konferenstelefon som är lättanvänd
och levererar hög ljudkvalitet. Modellerna i Konftels 300-serie är väldigt
lika varandra till det yttre och flera väsentliga funktioner inuti telefonerna
är likadana. OmniSound® levererar ljudkvalitet med HD-ljud och för att
starta mötena finns underlättande funktioner som konferensguide, telefonbok och lagring av mötesgrupper. Dessutom kan flera av modellerna
koppla ihop samtal från olika anslutningar eller linjer.
En annan smart funktion är inspelning på SD-kort för möten eller diktamen. Spela upp, spara eller dela med dig av inspelningen i efterhand.
Konftel 250 är utrustad med vår ljudteknik OmniSound®, även om den
överlag har färre andra funktioner.
Tänk igenom hur du vill mötas för att hitta den modell som passar dig. Fast
eller trådlöst, små eller stora situationer, smarta funktioner eller avskalat.
Oavsett vilket, kommer du att slås av den enastående ljudkvaliteten.

GEMENSAMMA FUNKTIONER
I KONFTEL 300-SERIEN:
•

Flera anslutningsmöjligheter:
analog, SIP, dator samt trådlös
DECT och mobil

•

OmniSound® – överlägsen ljudkvalitet med stöd för HD-ljud

•

Konferensguiden hjälper dig ringa
flerpartssamtal samt lagra mötesgrupper

•

Telefonbok lagrar kontakter

•

Meny och snabbguide i flera språk

•

Spela in möten på minneskort

•

Två års garanti
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Konftel 250
* Med mobilkabel (tillbehör) ** Modell med analog DECT basstation *** Integreras med Konftel IP DECT 10 eller SIP DECT-bas från tredjepart

IP DECT
bas

(Konftel IP
DECT 10)

PA
Interface
box

Fjärrkontroll

Mobilkablar

K O N F T E L . C O M

Mötesstorlek
Konftel
300IPx

Konftel
300IP

Konftel
300

Konftel
300Mx

Konftel
300Wx

Konftel
250

<12 pers
<20 pers*
20+ pers**
* Extramikrofoner krävs ** PA Interface box krävs

W

NE

Konftel 300IPx

Konftel 300Wx

Det räcker med ett klick för att starta eller komma in
i mötet. Med Konftel 300IPx och mobilappen Konftel
Unite blir konferenssamtal enklare än någonsin.

Batteri med 60 timmars taltid gör Konftel 300Wx
helt trådlös i DECT-miljöer. Dessutom erbjuds
anslutning till mobiltelefon och dator med möjlighet
att koppla ihop samtalen. För både små och stora
mötessituationer.

The Art of Easiness

KONFTEL UNITE
One touch conferencing

Trådlösa möten

Konftel 250

Enkel men avancerad

Konftel 300IP

Konftel 250 med analog anslutning är perfekt för
enkla möten i såväl små som stora konferensrum.

Innovativa telefonmöten
Konftel 300IP är SIP-baserad, har en inbyggd
brygga för 5-partssamtal, smidig webbaserad
konfiguration och stödjer Power over Ethernet.
Påbyggnadsmöjligheter gör den lämplig även för
riktigt stora situationer.

Överlägsen ljudkvalitet
Den patenterade ljudtekniken OmniSound® garanterar att
ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud
i båda riktningarna, s k full duplex. Hyperkänslig mikrofon
med 360° ljudupptagning och högtalare sprider ljudet
kraftfullt till alla deltagare.

Konftel 300

För alla dina möten
Många anslutnings- och påbyggnadsmöjligheter gör
Konftel 300 till en flexibel telefon även för riktigt
stora situationer.

OmniSound® levererar HD-ljud i samtal över IP och
operatörers mobilnät. Dessutom utrustad med automatisk
ekosläckning och brusreducering som minimerar störande
bakgrundsljud samt en equalizer för personlig anpassning
av ljudets egenskaper.

Konftel 300Mx

Rör dig fritt i rummet, samtala, diskutera och debattera
med bibehållen ljudkvalitet helt utan störande ljudklipp,
dämpningar eller ekon. Så nära verkligt ljud du kan komma.

Möten utan begränsningar
Sätt i SIM-kortet och möts obehindrat och trådlöst,
koppla gärna ihop mobilsamtalet med IP-samtal.
Batteriet erbjuder upp till 30 timmars taltid. För
möten i både små och stora situationer.

Konftel AB. I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss
rätten till att ändra produktspecifikationen. Besök www.konftel.com för senaste information.
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Konftel är ett ledande företag och starkt varumärke inom telefonmöteslösningar. Ända sedan 1988
har vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett avstånd. Av
erfarenhet vet vi att telefonmöten är ett effektivt sätt att spara tid, pengar och samtidigt bidra till en
bättre miljö. Hög ljudkvalitet är avgörande för produktiva möten och därför är vår patenterade ljudteknik,
OmniSound®, inbyggd i alla Konftels telefoner. Våra produkter säljs globalt under varumärket Konftel, via
vårt huvudkontor i Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på www.konftel.com

