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Konftel 300 e 200

telefones de conferência para todas as suas reuniões

Um telefone de conferência fácil de usar, que ofereça alta qualidade de áudio,
é essencial para que as reuniões remotas sejam produtivas. Os modelos Konftel
série 300 têm aparência bastante similar e muitos de seus principais recursos
são iguais. A tecnologia OmniSound® proporciona áudio de qualidade HD e
dispõe de guia de conferência, lista telefônica e armazenamento de grupos de
conferência, além de outros recursos de grande utilidade para você realizar suas
reuniões. Muitos dos modelos também podem conectar chamadas a partir de
diferentes conexões ou linhas.
Outro recurso inteligente é a funcionalidade de gravação em cartão SD para
reuniões e ditados. Reproduza, salve ou compartilhe suas gravações. O Konftel
250 inclui nossa tecnologia de áudio OmniSound®, embora, de maneira geral,
tenha menos recursos.
Para encontrar o modelo que melhor atende suas necessidades, pense sobre
como deseja realizar suas reuniões. Linha fixa ou sem fio? Eventos de pequeno
ou grande porte? Recursos inteligentes ou minimalistas? Seja qual for sua escolha, você ficará impressionado com a incrível qualidade de áudio.

RECURSOS COMPARTILHADOS NO
KONFTEL SÉRIE 300:
•

Diversas opções de conectividade:
analógico, SIP, computador, bem como
sem fio e celular DECT

•

OmniSound® – qualidade de áudio superior compatível com áudio HD

•

O guia de conferência ajuda você a
realizar
teleconferências e a armazenar grupos
de conferência

•

A lista telefônica armazena contatos

•

Menu e guia de referência rápida em
vários idiomas

•

Gravação das reuniões em cartão de
memória

•

Garantia de dois anos
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Konftel 300IPx

Konftel 300Wx

Basta um clique para iniciar ou participar de uma
reunião. Com o Konftel 300IPx e o aplicativo de
celular Konftel Unite, as teleconferências nunca foram
tão fáceis.

A bateria viabiliza 60 horas de tempo de conversação,
o que torna o Konftel 300Wx totalmente sem fio
em ambientes DECT. Também permite conexão a
celulares e computadores com a opção de conectar
as chamadas. Para reuniões de pequeno e grande
porte.

The Art of Easiness

KONFTEL UNITE
One touch conferencing

Reuniões sem fio

Konftel 250

Simples, porém sofisticado

Konftel 300IP

Teleconferências inovadoras

O Konftel 250 com conexão analógica é perfeito para
reuniões simples em grandes ou pequenas salas de
reunião.

O Konftel 300IP é baseado em SIP, tem uma ponte de
conferência integrada para chamadas de cinco vias,
configuração intuitiva baseada na web e é compatível
com Power over Ethernet (alimentação por Ethernet).
Opções de expansão também o tornam ideal para
grandes participações.

Qualidade superior de áudio
A tecnologia de áudio OmniSound® patenteada garante
áudio full-duplex claro e de excelente qualidade em
ambos os sentidos. O som é transmitido com clareza e
potência para todos os participantes graças ao microfone
hipersensível com captação de áudio 360° e aos altofalantes de grande qualidade.

Konftel 300

Para todas as reuniões

O OmniSound® proporciona áudio HD em chamadas por
IP e por redes de provedores. Também inclui anulação
automática de eco e supressão
automática de ruídos, que minimizam a interferência dos
ruídos, além de um equalizador para ajuste personalizado
das propriedades de áudio.

Conectividade múltipla e opções de expansão tornam
o Konftel 300 um telefone versátil até mesmo em
reuniões com grande participação.

Konftel 300Mx

Isso significa que você pode se movimentar pela sala,
falando, discutindo e debatendo com os demais,
sem perda de qualidade do áudio e sem cortes,
amortecimentos e ecos sonoros perturbadores. É o mais
próximo que se pode chegar do som natural.

Reuniões sem restrição
Insira o cartão SIM para reuniões sem fio sem esforço.
Chamadas de celulares podem ser facilmente conectadas a chamadas IP. A bateria fornece até 30 horas
de tempo de conversação. Para reuniões com participações grandes e pequenas.

Konftel AB. De acordo com a nossa política de desenvolvimento contínuo de produto, reservamos
o direito de alterar especificações do produto sem aviso prévio. Visite www.konftel.com para obter as
informações mais recentes.
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ESPAÇO DO REVENDEDOR

A Konftel é uma empresa líder e uma marca sólida na indústria das teleconferências. Desde 1988, a
nossa missão tem sido ajudar as pessoas de todo o mundo a realizar reuniões independentemente das
distâncias. Sabemos por experiência que as teleconferências são uma forma eficiente de poupar tempo
e dinheiro e contribuir para um melhor ambiente. Uma qualidade de áudio superior é fundamental
para reuniões produtivas, e por isso nós incorporamos a OmniSound®, a nossa tecnologia de áudio
patenteada, em todos os telefones da Konftel. Os nosso produtos são comercializados em todo o mundo
com a marca Konftel, a partir da nossa sede em Umeå, na Suécia. Saiba mais sobre a nossa empresa e os
nossos produtos em www.konftel.com

