Konftel 100

Conference phones for every situation

Konftel 100 – konferencetelefonen,
der gør det nemmere at holde møde
Konftel 100 er den ideelle konferencetelefon til mindre mødelokaler.
Den har perfekt lydkvalitet og alle de nødvendige funktioner for at gøre
telefonmøderne så nemme som muligt. En smart måde at mødes ofte.
Til alle situationer og forhold. Konftels konferencetelefoner er udstyret
med OmniSound® – lydteknologien for en følelse af virkelig at være til
stede. Det giver mulighed for flere spontane møder og hurtige beslutninger. En friere måde at arbejde på.

Fordelene ved Konftel 100
• Krystalklar lyd – OmniSound®
• Praktisk enhed, nem at tilslutte og bruge
• Til analog linje (PSTN)
• Tastatur med genopkald, R-knap til
flerpartssamtaler, volumenkontrol og
anti-medhør
• Konferenceknap som kortnummerknap
• 2 års garanti

Konftel 100
TEKNISKE DATA
Strømforsyning: Transformator 240 V AC/12 V DC.
Tele-tilslutning: Analog PBX eller PSTN, RJ-11.
El- og netværkskabel: 7,5 meter, RJ-11 (tele), EIAJ klasse IV (el).
Kompatibilitet: Justerbar R-puls for tilpasning til forskellige
lande/omstillingsborde. Konftel 100 kan tilsluttes til et omstillingsbord udstyret med analog forbindelse, f.eks. Ericsson
MD110, Fenix; Siemens HiPath; Nortel Meridian; Philips
Sopho; Alcatel Omni PCX; Ascom Ascotel; Avaya Definity.
Godkendelse: CE, FCC, UL og CSA.

Det skal være nemt at mødes!

Anb. lydforhold i lokalet: Efterklangstid: < 0,5 sek.
Baggrundsstøj: < 45 dBA.
Optageområde: Mikrofon < 30 m2.

Med et optageområde på op til 30 m2 egner Konftel 100 sig glimrende til mindre lokaler.
Et let overskueligt tastatur giver en smidig håndtering af telefonmødet. Man skal blot placere
enheden midt på bordet og ringe op.

Temperatur: 5° – 40° C.
Luftfugtighed: 20 % – 80 % ikke kondenserende.
Størrelse: 232 mm diameter.
Vægt: 700 gram.
Farve: Silver grey.
TILBEHØR
900103339 Forlængerledning el, 10 meter.
900103340 Forlængerledning tele, 10 meter.
900103341 Forlængerledning el og tele, 7,5 meter.
900102070 Transporttaske.
9146030 Vægophæng.

GARANTI
2 års garanti.

Læs mere på www.konftel.com om Konftel 100 og andre
Konftel-produkter.

Alt det vigtige på ét sted
Konftel 100 indeholder volumenkontrol, anti-medhørsknap og R-knap til flerpartssamtaler.
Med andre ord: De vigtigste funktioner til dine telefonmøder. Desuden har Konftel 100 en speciel
konferenceknap (CONF) til lagring af det mest brugte nummer.

OmniSound® – den krystalklare lyd
Bevæg dig frit i rummet, diskutér og debattér med bevaret lydkvalitet uden forstyrrende
lydudfald, dæmpning eller ekko. OmniSound® giver en naturlig følelse af at være til stede
takket være full duplex med såvel lydoptag som lydgengivelse i 360°. En superfølsom mikrofon
og tre indbyggede surround-højttalere hhv. optager og spreder lyden i alle retninger.
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