Konftel 100

Conference phones for every situation

KONFTEL 100 – Η πρόκληση για τηλεφωνικές συσκέψεις
Το Konftel 100 είναι το ιδανικό σύστημα μεγαφωνικής τηλεδιάσκεψης για μικρά γραφεία συσκέψεων. Παρέχει υψηλή απόδοση ήχου και όλες τις λειτουργίες
που χρειάζεται ένα μια επιτυχής τηλεφωνική σύσκεψη. Μία έξυπνη λύση, καθαρής απόδοσης ήχου, για ξεκούραστες τηλεφωνικές συσκέψεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ KONFTEL
• OmniSound® - Καθαρός κρυστάλλινος ήχος
• Φυσικός ήχος – και στις δύο κατευθύνσεις (full Duplex)
• 2 Χρόνια Εγγύηση
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ KONFTEL 100
• Πρακτική συσκευή, εύκολο στην σύνδεση και την χρήση
• Για αναλογική σύνδεση (PSTN)
• Πληκτρολόγιο με πλήκτρο επανάκλησης, R- Πλήκτρο για
πολλαπλές κλήσεις, ρύθμιση έντασης ήχου και σιγή
μικροφώνου
• Πλήκτρο για γρήγορη κλήση

Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τις συσκέψεις εργασίας μέσω τηλεφώνου. Ανεξάρτητα από την απόσταση και τον χρόνο. Η Konftel σας
παρέχει υψηλής ποιότητας ήχο στις τηλεφωνικές σας συσκέψεις. Όλα τα προϊόντα της Konftel είναι εφοδιασμένα με το μοναδικό χαρακτηριστικό
OmniSound® - για απολύτως φυσικό, κρυστάλλινο, καθαρό ήχο και επικοινωνία.

Konftel 100

Η πρόκληση για τηλεφωνικές συσκέψεις

30m2 το Konftel 100 είναι ιδανικό για μικρά γραφεία συσκέψεων. Όλα όσα χρειάζεστε είναι
πλέον στο μοντέρνα σχεδιασμένο πληκτρολόγιο της συσκευής. Απλά τοποθετήστε την
συσκευή στο μέσο του τραπεζιού και κάντε την κλήση σας. Με ακτίνα κάλυψης

Τα πλήκτρα χειρισμού
Το Konftel 100 έχει ρύθμιση έντασης ήχου, πλήκτρο σιγής μικροφώνου
και R- πλήκτρο για πολλαπλές κλήσεις. Με άλλα λόγια, οι πιο σημαντικές
λειτουργίες για την πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης. Το Konftel 100
έχει πλήκτρο conference (CONF) για αποθήκευση των πιο συχνών
τηλεφωνικών αριθμών που χρησιμοποιείτε.

OmniSound® – κρυστάλλινος καθαρός ήχος
Κινηθείτε και μιλήστε ελεύθερα μέσα στο γραφείο με συνεχή υψηλής ποιότητας ήχο. Δεν υπάρχουν διακοπές, αλλοιώσεις ή ηχώ. Το σύστημα OmniSound®
παρέχει φυσικό ήχο και στις δύο κατευθύνσεις (full Duplex) καθώς συλλέγει με 360º τον ήχο και τον αναπαράγει. Ένα υπερευαίσθητο μικρόφωνο καλύπτει
όλες τις κατευθύνσεις και τα τρία μεγάφωνα δημιουργούν ένα κρυστάλλινο surround ήχο σε όλο το χώρο.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Τροφοδοσία: Μετασχηματιστής 240 V AC/12 V DC.
Τηλεφωνική Σύνδεση: Αναλογική PBX ή PSTN, RJ11
Καλώδιο τηλεφωνικό και ρεύματος: 7.5 μέτρα, RJ11 (τηλεφωνικό), ΕΙΑJ Class IV (Ηλεκτρικό)
Συμβατότητα: Προγραμματιζόμενο R- pulse για προσαρμογή σε PBXs διαφορετικών χωρών.
Το Konftel 100 μπορεί να συνδεθεί σε PBX εξοπλισμένο με αναλογική θύρα, π.χ Ericsson MD110,
Fenix, Siemens HiPath; Nortel Meridian; Philips Sopho; Alcatel Omni PCX; Ascom Ascotel; Avaya
Detinity.
Έγκριση: CE FCC, UL and CSA.
Κατάσταση Εγγρ. Δωματίου: Χρόνος αντήχησης: <0.5 sec. Θόρυβος:< 45 dBA.
Περιοχή Κάλυψης: Μικρόφωνο < 30 m2
Έξοδος Μαγνητοφώνου: 3,5 mm mono jack
Θερμοκρασία: 5° – 40°C.
Σχετική Υγρασία: 20% - 80% ελεύθερο συμπύκνωμα.
Μέγεθος: 232 mm διάμετρος.
Βάρος: 700 γραμμάρια.
Χρώμα: Silver grey.

ΑΞΕΣΟΥΆΡ
900103339 Επέκταση καλωδίου, ρεύματος, 10 μέτρα.
900103340 Επέκταση καλωδίου, τηλεφωνικού 10 μέτρα.
900103341 Επέκταση καλωδίου, ρεύματος και τηλεφωνικό 7,5 μέτρα.
900102070 Θήκη ταξιδίου.
9146030 Βάση στήριξης τοίχου.
Εγγύηση: 2 Χρόνια
Διαβάστε περισσότερα στην διεύθυνση www.konftel.com για το Konftel 100 και άλλα
προϊόντα Konftel.

Αποκλειστική διάθεση:

INNOCOM A.E.
Λ. Καποδιστρίου 8, ΤΚ 15123
Ν. Φιλοθέη, Αθήνα
Τηλ: 210 6896177 Φαξ: 210 6896178
Email: info@innocom.gr
www.innocom.gr
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Τώρα οι τηλεφωνικές συσκέψεις έγιναν πιο εύκολες!

