Konftel 100

Conference phones for every situation

De Konftel 100 – de eenvoudige Kenmerken Konftel 100
conferentietelefoon

• OmniSound® – kraakhelder geluid
• Praktische eenheid, eenvoudig aan te
sluiten en gebruiksvriendelijk

De Konftel 100 is de optimale conferentietelefoon voor de kleinere
vergaderruimte. U krijgt perfect geluid en alle functies voor elke
vergadering. De slimmere manier van vergaderen. Nu kunt u altijd
vergaderen, ongeacht afstand en drukke roosters.
Nu kunt u altijd vergaderen, ongeacht afstand en drukke roosters.
Konftel maakt telefonisch vergaderen tot het ideale alternatief en zorgt
ervoor dat mensen spontaan kunnen vergaderen en direct beslissingen
kunnen nemen. Alle Konftel-conferentietelefoons zijn uitgerust met de
unieke OmniSound®-functie; optimaal geluid voor natuurlijke, kraakheldere communicatie.

• Voor analoge lijn (openbaar telefoonnet)
• Keypad met nummerherhaling, een
R-toets voor multiparty-gesprekken,
een volumeregelaar en een mute-toets
• Conferentietoets voor snelkiezen
• 2 jaar garantie

Konftel 100
TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding: Transformator 240 V AC / 12 V DC.
Telefoonaansluiting: Analoge centrale of openbaar
telefoonnet, RJ11.
Voedings- en netwerkkabel: 7,5 meter, RJ11 (telefoon), EIAJ
klasse IV (voeding).
Compatibiliteit: Programmeerbare R-puls voor compatibiliteit
met verschillende landen/telefooncentrales. De Konftel 100
kan worden aangesloten op een telefooncentrale met een
analoge aansluiting, bijvoorbeeld de Ericsson MD110, Fenix;
Siemens HiPath; Nortel Meridian; Philips Sopho; Alcatels
Omni PCX; Ascom Ascotel; Avaya Definity.

Veel eenvoudiger vergaderen!
Met een bereik van maximaal 30 m2 is de Konftel 100 ideaal voor kleinere vergaderruimten.
Alle belangrijke functies zijn binnen handbereik op het stijlvolle en overzichtelijke keypad.
Zet het toestel gewoon midden op tafel en begin te bellen.

Keurmerken: CE, FCC, UL en CSA.
Aanbevolen omgevingscondities: Nagalmtijd: <0,5 s.
Achtergrondgeluid: <45 dBA.
Ontvangstbereik: Microfoon < 30 m2.
Temperatuur: 5° – 40°C.
Relatieve luchtvochtigheid: 20% – 80% condensvrij.
Afmeting: Diameter 232 mm.
Gewicht: 700 gram.
Kleur: Silver grey.
OPTIONEEL
900103339 Verlengsnoer, voeding, 10 meter.
900103340 Verlengsnoer, telefoon, 10 meter.
900103341 Verlengsnoer, voeding en telefoon, 7,5 meter.
900102070 Draagtas.
9146030 Wandbevestiging.

GARANTIE
2 jaar.

De belangrijkste toetsen binnen handbereik
De Konftel 100 heeft een volumeregelaar, een mute-toets en een R-toets voor multiparty-gesprekken.
Met andere woorden: de belangrijkste functies voor uw telefonische vergaderingen. De Konftel 100
heeft een speciale telefonische conferentietoets (CONF) voor het meest gebruikte nummer.

OmniSound® – kraakhelder geluid
U kunt vrij rondlopen en praten; het geluid blijft constant van hoge kwaliteit. U hebt geen last
van storende achtergrondgeluiden, wegvallende stemmen of echo's. OmniSound® zorgt voor
een natuurlijk geluid in twee richtingen (full duplex) en rondom (360°) een geluidsopname
en -weergave. Een ultragevoelige microfoon neemt rondom geluid op en 3 ingebouwde
surroundluidsprekers zorgen in de hele ruimte voor een perfect geluid.
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Op www.konftel.com vindt u meer informatie over de Konftel
100 en andere producten van Konftel.

