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Konftel Wireless IP

Konftel 300Wx + Konftel IP DECT 10

Trådlös frihet kombinerad med ljudkvalitet i toppklass. Det är vad du får med Konftel 300Wx
när den ansluts till IP-telefoni med HD-ljud via Konftel IP DECT 10. Ge dina konferenssamtal
hela den dynamik de förtjänar!
Med HD-ljud återges rösten mycket mer naturligt än vid ett traditionellt
telefonsamtal. Nyanserna kommer fram och hela dialogen kan flyta smidigare.
Nu är det möjligt att ha trådlösa konferenssamtal med HD-kvalitet i din
IP-telefoni. DECT-basen Konftel IP DECT 10 ansluts via SIP och kan ha
20 Konftel 300Wx registrerade med support för upp till fem pågående
HD-samtal.
Konftel 300Wx går att sätta upp med IP DECT-basar från tredjepartstillverkare som Konftel stödjer, men Konftel IP DECT 10 ger dig några unika
fördelar och gör det enkelt att komma igång.
Notera att det krävs mjukvarurelease 1.9.3 eller senare i Konftel 300Wx.

Enkel registrering – så kommer du igång

FÖRDELAR MED KONFTEL IP
DECT 10 OCH KONFTEL 300WX
• Lösningen stödjer HD-samtal
över IP
• Tar vara på de starka ljudegenskaperna i konferenstelefonen,
som baseras på Konftels patenterade teknik OmniSound®
• Enkel registrering
• Trådlös frihet i dina konferenssamtal
• Stöd för Konftel Unite via
Konftel Unite Adapter

Konftel IP DECT 10 är hela tiden i registreringsläge och redo att ansluta
nya telefoner. När Konftel 300Wx startas frågar den efter registrering,
om det inte har gjorts tidigare.
Konftel 300Wx kan visa vilken IP-adress DECT-basen använder.

Konftel Unite – One Touch Conferencing
Konftel Unite är en app som flyttar hanteringen av din Konftel från den
vanliga knappsatsen till skärmen på en mobiltelefon eller surfplatta.
Starta förbokade möten med ett klick, ring kontakter och grupper från
dina personliga kontaktbok och styr telefonens funktioner under mötet.
Konftel 300Wx får stöd för appen via tillbehöret Konftel Unite Adapter.

www.konftel.com
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Funktioner Wireless IP
KONFTEL IP DECT 10
Art nr 900102132 (USA: 840102132)

KONFTEL 300Wx
Art nr 910101078. Konftel 300Wx med analog DECT bas, 910101077

Anslutning:

SIP till företagets IP-växel, kundplacerad eller
molnbaserad
Kan ha upp till 20 Konftel 300Wx registrerade, fem
pågående samtal.
Enkel registrering.
Upp till 50 meter trådlös räckvidd inomhus.

Anslutning:

DECT GAP/CAT-iq, dator via USB eller mobiltelefon
(mobilkabel tillbehör).

Ljud:

Ljud:

Trådlöst HD-ljud över CAT-iq och G.722-kodek.
Upp till fem samtidiga samtal.

Stödjer HD-ljud och bygger på Konftels ljudteknik
OmniSound®. Ljudupptagning för upp till 12 personer
(30 m2), med extramikrofoner (tillbehör) upp till 20
personer (70 m2).

Innehåll:

Konftel IP DECT 10 levereras med strömadapter EU.

Strömförsörjning: Upp till 60 timmar batteridrift.
Uppladdningsbart batteri samt laddställ med ström
adapter medföljer.
Funktioner:

Inspelning på SD-kort, olika anslutningar kan bryggas i
telefonen, telefonbok, konferensguide, framtidssäker
– fri uppgradering av mjukvaran, stöd för Konftel
Unite via Konftel Unite Adapter.

Tekniska specifikationer Konftel IP DECT 10
DECT
Frekvensband:
• 1880 MHz till 1930 MHz (DECT)
• 1880–1900 MHz (10 bärvågor) Europa
• 1910–1930 MHz (10 bärvågor) Europa
• 1920–1930 MHz (5 bärvågor) USA och
anpassade frekvensband
Fyra ljudstyrkor (14, 17, 20 och 24 dBm)
HD audio
Interoperabilitet, fas I (CAT-iq 1.0)
Autentisering/kryptering av basstation och
handenhet

ANTENNER
Interna rundstrålande antenner
Räckvidd: Inomhus: 50 m
Räckvidd: Utomhus: 300 m
Snabb antenndiversitetsomkoppling
SYSTEM
20 registrerade Konftel 300Wx, upp till fem
samtidiga HD-samtal

LJUD
5 ljudkanaler genom användning av G.726/G711
kodek
4 ljudkanaler genom användning av G.729
5 CAT-iq-bredbandsljudkanaler genom användning av G.722
RFC3711 SRTP

NÄT
TFTP, HTTP, HTTPS för fjärrkonfiguration och
nedladdning av fast programvara
VLAN
DHCP-alternativ 66 och anpassad
Inbäddad webbserver för enkel konfiguration
IPv6
Stöd för SRTP och SIPS genom användning av
certifikat

STRÖMFÖRSÖRJNING
5 V nätadapter
Max. strömförbrukning: 5 W
ETHERNET
Anslutning: RJ 45
Gränssnitt till IP-nät:
10/100 BASE-T IEEE802.3
MEKANIK
Kåpa: IP20
Dimensioner: 118 × 177 × 32 mm (H × B × D)
Temperaturområde: 0° till +40 °C

Trådlös konferenstelefon i din IP-miljö
Så här ger du din trådlösa konferenstelefon en plats
i din IP-baserade kommunikationsmiljö.

Datanät*

Konftel
IP DECT 10

Desk phone

Konftel 300Wx
PSTN

Kabel

Analog

Trådlös

* IP-växel, moln/hosted SIP service

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.
©

ÅTERFÖRSÄLJARYTA

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

