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Konftel 300 ve 200 serisi
tüm toplantılarınız için uygun konferans telefonları

Birbirinden uzaktaki kişiler arasında gerçekleşen üretken toplantılar
için zorunluluk olan üstün ses kalitesini sunan kullanımı kolay konferans
telefonu. Konftel'in 300 serisindeki telefonlar görünüm olarak birbirlerine
çok benzerler ve önemli özelliklerinin bir çoğu aynıdır. OmniSound®HD
kalitesinde ses sağlar ve konferans kılavuzunu, telefon rehberini ve
konferans gruplarını depolamasını ve toplantılarınızı gerçekleştirmenize
yardımcı olacak diğer kullanışlı özellikleri içerir. Modellerin bir çoğu farklı
bağlantı veya hatlardan gelen aramaları da bağlayabilir.
Diğer bir akıllı özellik ise toplantılar ve konuşma yazımları için SD kartın
kayıt edici özelliğidir. Tekrar çal, kaydet veya kayıtlarını paylaş. Daha az
diğer özelliklere sahip olmasına rağmen Konftel 250 OmniSound® ses
teknolojimizi içerir.
İhtiyaçlarınıza en uygun modeli bulabilmek için, toplantılarınızı nasıl yapmak
istediğinizi düşünün. Sabit hat veya kablosuz, küçük veya büyük gruplar,
akıllı özellikler mi veya minimalistik mi? Tercihiniz ne olursa olsun, inanılmaz
ses kalitesinden etkileneceksiniz.

KONFTEL 300 SERİLERİNDEKİ
ORTAK ÖZELLİKLER:
•

Birden fazla bağlantı seçeneği:
analog, SIP, bilgisayar ve kablosuz
DECT ve mobil

•

OmniSound® – HD ses desteği ile
üstün ses kalitesi

•

Konferans kılavuzu çoklu
aramalar yapmanıza ve konferans
gruplarını saklamanıza yardımcı olur

•

Telefon rehberine kişileri kaydeder

•

Çok dilli menü ve hızlı
referans kılavuzu

•

Toplantıları hafıza kartına kaydetme

•

İki yıl garanti

Hızlı Referans Kılavuzu
Bağlantılar
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Konftel 250
* Mobil telefon kablosu ile (opsiyonel aksesuar) ** Analog DECT ana ünite istasyonlu model *** Konftel IP DECT 10 veya üçüncü kişi SIP DEC ana ünite istasyonu ile entegre
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Toplantı boyutu
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20+ kişi**
*GENİŞLETME MİKROFONLARI GEREKIYOR ** PA-ARABİRİM KUTUSU GEREKİYOR
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Konftel 300IPx
The Art of Easiness

Toplantıya katılmak veya başlatmak için bir tıklama
yeter. Konftel 300IPx ve Konftel Unite mobil
aplikasyon ile, konferans çağrıları her zamankinden
daha kolay.

KONFTEL UNITE
One touch conferencing

Konftel 300Wx

Kablosuz toplantılar
Pil 60 saat konuşma süresi sağlayarak Konftel
300Wx’yi DECT ortamlarında tamamen kablosuz
hale getirir. Ayrıca cep telefonlarının ve bilgisayarların
başka aramaları bağlama seçeneğiyle bağlanmasına da
izin verir. Küçük ve büyük toplantılar için.

Konftel 250

Basit ama Sofistike

Konftel 300IP

Yenilikçi telekonferanslar
Konftel 300IP SIP-tabanlıdır, beş yönlü aramalar için
entegre konferans köprüsüne, sezgisel web tabanlı
konfigürasyona sahiptir, Ethernet üzerinden güç
beslemesi ile uyumludur. Genişletme seçenekleri
gerçekten büyük toplantılar için ideal olmasını sağlar.

Konftel 300

Tüm konferanslar için
Çoklu bağlantı ve genişletme seçenekleri Konftel
300’ü gerçekten büyük toplantılar için bile çok yönlü
bir telefon yapar.

Konftel 300Mx

Kısıtlamasız toplantılar
Kolay, kablosuz toplantılar için SIM kartı takın. Cep
telefonları IP aramalara kolayca bağlanabilir. Pil 30
saate kadar konuşma süresi sağlar. Büyük veya küçük
boyutlardaki toplantılar için.

Analog bağlantıya sahip Konftel 250 büyük ve
küçük konferans odalarındaki basit toplantılar için
mükemmeldir.

ÜSTÜN SES KALİTESİ
Patentli OmniSound® ses teknolojisi etkileyici ve kristal
berraklığında tam dubleks sesi çift yönlü olarak garanti
eder. Ses 360° ses alma özelliğine sahip aşırı hassas
mikrofonlar ve hoparlörler sayesinde tüm katılımcılara
temiz ve güçlü şekilde iletilir.
OmniSound® IP ve sağlayıcı ağları üzerinden
aramalardaHD ses sağlar. Ayrıca otomatik eko giderme
ve gürültü bastırma, özellikleri sayesinde arka plan gürültü
interferansı bastırılır ve ekolayzır sayesinde ses özellikleri
kişisel tercihlere uygun hale getirilebilir.
Bunun anlamı diğerleri ile konuşurken, tartışırken veya
fikir alış verişi yaparken oda içinde dolaşabilmeniz ve bu
sırada sinir bozucu ses kesintileri, ekolar ya da ses azalması
yaşamamanızdır. Doğal sese en yakın ses kalitesidir.
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SATICI BILGILERI IÇIN

Konftel, sesli konferans ekipmanları konusunda lider bir firma ve güçlü bir markadır. 1988’den
bu yana misyonumuz dünyanın her yerindeki insanlara mesafelerden etkilenmeden konferans
yapabilmeleri için yardımcı olmaktır. Başarılarımıza dayanarak söyleyebiliriz ki, sesli konferanslar
zamandan ve paradan tasarruf etmek için ve aynı zamanda daha iyi bir çevreye katkıda
bulunmak için mükemmel bir yoldur. Verimli toplantılar için yüksek ses kalitesi bir zorunluluktur.
Bu yüzden, tüm Konftel Konferans telefonlarında patentli ses teknolojimiz olan OmniSound ®
bulunmaktadır. Ürünler Konftel markası ile tüm dünyada satılmaktadır ve merkez ofisimiz
İsveç’tedir. Şirket ve ürünler hakkında daha fazlasını www.konftel.com adresinde bulabilirsiniz.

