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Konftel 300 ja 200
neuvottelupuhelimet kaikkiin kokouksiisi

Tuottoisiin etäneuvotteluihin tarvitaan neuvottelupuhelin, joka on helppokäyttöinen ja hyvä-ääninen. Konftelin 300-sarjan mallit ovat hyvin samanlaisia ulkoasultaan, ja myös puhelimien monet oleelliset toiminnot ovat
samanlaisia. OmniSound® tuottaa HD-äänen, ja neuvottelujen aloittamista
helpottavia toimintoja ovat neuvotteluopas, puhelinmuistio ja neuvotteluryhmien tallentaminen. Useat mallit pystyvät lisäksi kytkemään yhteen eri
liitäntöjä tai linjoja käyttäviä puheluja.
Neuvottelujen tai sanelujen äänittäminen SD-kortille on myös kätevä
toiminto. Jälkeenpäin voit kuunnella, tallentaa tai jakaa äänitteen.
Konftel 250 tuotteissa on OmniSound®-äänitekniikka, vaikka toimintoja
on muuten vähemmän.
Mieti, miten haluat neuvotella, jotta löytäisit itsellesi sopivan mallin. Kiinteä
vai langaton, pieniin vai suuriin neuvotteluihin, pelkistetty malli vai sellainen,
jossa on käteviä toimintoja. Valinnasta riippumatta tulet hämmästymään
ainutlaatuisesta äänenlaadusta.

YHTEISET TOIMINNOT
KONFTEL 300 -SARJASSA:
•

Useita liitäntämahdollisuuksia:
analoginen, SIP, tietokone sekä
langaton DECT ja matkapuhelin

•

OmniSound® – tukee HD-ääntä ja
tarjoaa lyömättömän äänenlaadun

•

Neuvotteluopas auttaa järjestämään puhelinneuvotteluja ja tallentamaan neuvotteluryhmiä

•

Puhelinmuistio tallentaa yhteystiedot

•

Monikielinen valikko ja pikaohje

•

Neuvottelujen tallennus muistikortille

•

Kahden vuoden takuu
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Konftel 250
*Toimii matkapuhelinkaapelilla (lisävaruste) **Mallissa analoginen DECT-tukiasema ***Integroitavissa Konftel IP DECT 10:een tai kolmannen osapuolen SIP DECT -tukiasemaan
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Matkapuhelinkaapelit
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Konftel 300IPx

Konftel 300Wx

Aloita neuvottelu tai liity palaveriin yhdellä napin
painalluksella. Puhelinneuvottelut sujuvat kätevämmin
kuin koskaan Konftel 300IPx:n ja Konftel Unite
-mobiilisovelluksen ansiosta.

Akun ja 60 tunnin puheajan ansiosta Konftel 300Wx
on täysin langaton DECT-ympäristöissä. Lisäksi käytettävissäsi on liitäntä matkapuhelimeen ja tietokoneeseen sekä puhelujen yhdistämismahdollisuus. Pieniin
tai suuriin neuvotteluihin.

The Art of Easiness

KONFTEL UNITE
One touch conferencing

Konftel 300IP

Langatonta neuvottelua

Konftel 250

Pelkistetty mutta kehittynyt
Konftel 250 analogisella liitännällä on täydellinen
sujuviin neuvotteluihin niin suurissa kuin pienissäkin
kokoustiloissa.

Innovatiiviset puhelinneuvottelut
Konftel 300IP on SIP-pohjainen. Lisäksi
siinä on sisäänrakennettu yhdyskäytävä 5
osanottajan puheluille, joustava nettipohjainen
konfiguraatio ja Power over Ethernet -tuki.
Lisävarustemahdollisuuksien ansiosta sopiva myös
suuriin tilaisuuksiin.

Lyömätön äänenlaatu
Patentoitu OmniSound®-äänitekniikka takaa, että saat
etäneuvotteluihin vaikuttavan ja kristallinkirkkaan äänen
molempiin suuntiin, ns. full duplex. Erittäin herkkä
mikrofoni ottaa äänen vastaan joka suunnasta ja kaiutin
levittää äänen tehokkaasti jokaiselle osallistujalle.

Konftel 300

Puhelun aikana OmniSound® tuottaa HD-ääntä
IP:n ja operaattorin matkapuhelinverkon kautta.
Äänitekniikka sisältää automaattisen kaiunpoiston
sekä kohinanvaimennuksen, joka minimoi häiritsevät
taustaäänet. Taajuuskorjaimella voit sovittaa
äänentoiston toiveidesi mukaiseksi.

Kaikkiin kokouksiisi
Monien liitäntä- ja lisävarustemahdollisuuksien
ansiosta Konftel 300 sopii myös todella suuriin
tilaisuuksiin.

Voit liikkua vapaasti huoneessa, puhua,
keskustella ja väitellä äänenlaadun kärsimättä,
täysin ilman katkoksia, vaimenemista ja kaikumista.
Mahdollisimman lähellä luonnollista ääntä.

Konftel 300Mx

Neuvottele ilman rajoituksia
Asenna SIM-kortti ja neuvottele esteettä ja
langattomasti; voit myös kytkeä matkapuhelun ja
IP-puhelut. Akku tarjoaa jopa 30 tunnin puheajan.
Pieniin tai suuriin neuvotteluihin.

Konftel AB. Jatkuvaan tuotekehitykseen perustuvan toimintaperiaatteemme mukaisesti pidätämme
oikeuden muuttaa teknisiä tietoja. Katso uusimmat tiedot osoitteesta www.konftel.com.
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Konftel on alan johtava yritys ja vahva tavaramerkki puhelinneuvotteluratkaisujen liiketoimintaalueella. Vuodesta 1988 alkaen tehtävämme on ollut auttaa ihmisiä järjestämään neuvotteluja kaikkialla
maailmassa, etäisyyksistä riippumatta. Kokemuksesta tiedämme, että puhelinneuvottelut ovat
tehokas tapa säästää aikaa ja rahaa sekä tukea ympäristöä säästävää toimintaa. Hyvä äänenlaatu on
tuottavien neuvotteluiden ratkaisevan tärkeä edellytys. Siksi kaikissa Konftel-puhelimissa on patentoitu
OmniSound®-äänitekniikka. Tuotteitamme myydään Konftel-tavaramerkillä maailmanlaajuisesti
Uumajan pääkonttorimme kautta. Lue lisää yrityksestä ja tuotteista osoitteessa www.konftel.com.

