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Konftel 300 en 200

conferentietelefoons voor al uw vergaderingen

Een eenvoudig te gebruiken conferentietelefoon met een superieure
geluidskwaliteit is essentieel voor productieve vergaderingen op afstand.
De modellen uit de Konftel 300-serie zien er bijna hetzelfde uit en ze
hebben veel belangrijke functies gemeenschappelijk. OmniSound® levert
geluid in HD-kwaliteit en beschikt over een conferentiegids, een telefoonboek, een opslagfunctie voor conferentiegroepen en andere handige
functies om uw vergaderingen soepel te laten verlopen. Veel modellen
kunnen ook gesprekken van verschillende aansluitingen of lijnen verbinden.
Een andere handige functie is de opnamemogelijkheid voor SD-kaarten
voor vergaderingen en dicteerwerk. Zo kunt u uw opnamen nog eens
beluisteren, opslaan of delen met anderen. De Konftel 250 beschikt over
het algemeen over minder andere functies, maar is wel voorzien van onze
OmniSound® audiotechologie.
Om te bepalen welk model het best bij uw behoeften past, moet u weten
hoe u wilt vergaderen. Vast of draadloos, kleine of grote situaties, slimme functies of juist minimalistisch? Welke u ook kiest, de ongeëvenaarde
geluidskwaliteit zal u zeker verbazen.

GEDEELDE KENMERKEN IN
DE KONFTEL 300-SERIE:
•

Meerdere aansluitopties;
analoog, SIP, computer en draadloos DECT en mobiel

•

OmniSound® – superieure geluidskwaliteit met ondersteuning voor
HD-geluid

•

De conferentiegids helpt u bij
gesprekken met meerdere partijen
en het opslaan van conferentiegroepen

•

In het telefoonboek worden
contacten opgeslagen

•

Menu en korte handleiding in
diverse talen

•

Vergaderingen opnemen op een
geheugenkaart

•

Twee jaar garantie

Korte handleiding
Aansluitingen
KONFTELMODEL

Unieke kenmerken

*

Werkt op
batterij,
batterij
meegeleverd

Opnamemogelijkheid
SD-kaart

Lijnmodus;
wisselen
tussen en
combineren
van
verbindingen

Ondersteunt de
Konftel
Unite app

Webgebaseerde
configuratie

Accessoires
Up te
graden

Uitbreidingsmicrofoons,
1 paar

IP DECTbasis

(Konftel IP
DECT 10)

PAinterfacekast

Afstandsbediening

Konftel 300IPx
Konftel 300IP
Konftel 300
Konftel 300Mx
Konftel 300Wx

**

***

Konftel 250
* Met mobielsnoer (optioneel accessoire) ** Model met analoog DECT-basisstation *** Kan worden geïntegreerd met Konftel IP DECT 10 of SIP DECT-basisstations van andere merken

Mobiel
snoeren
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Grootte van vergadering
Konftel
300IPx

Konftel
300IP

Konftel
300

Konftel
300Mx

Konftel
300Wx

Konftel
250

<12 mensen
<20 mensen*
20+ mensen**
*Uitbreidingsmicrofoons vereist ** PA-interfacekast vereist
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De Konftel 300IPx

De Konftel 300Wx

Met één eenvoudige klik vergaderingen aftrappen of
bijwonen. Met de Konftel 300IPx en de Konftel Unite
app zijn conferentiegesprekken eenvoudiger dan ooit.

De batterij levert 60 uur gesprekstijd op waardoor
de Konftel 300Wx in DECT-omgevingen volledig
draadloos is. Verbinding met mobiele telefoons
en computers met de optie voor verbinden van
gesprekken is ook mogelijk. Voor kleine en grote
vergaderingen.

The Art of Easiness

KONFTEL UNITE
One touch conferencing

Draadloos vergaderen

De Konftel 250

Simpelweg geavanceerd

De Konftel 300IP

Innovatief telefonisch vergaderen
De Konftel 300IP is een SIP-telefoon, beschikt over
een geïntegreerde conferentiebrug voor vijfvoudig
bellen en een intuïtieve webgebaseerde configuratie
en is compatibel met Power over Ethernet.
De uitbreidingsopties maken deze ook ideaal voor
echt grote situaties.

De Konftel 300

Voor al uw vergaderingen
Meerdere aansluit- en uitbreidingsopties maken de
Konftel 300 tot een veelzijdige telefoon, zelfs voor
echt grote situaties.

De Konftel 300Mx
Onbeperkt vergaderen

Plaats de SIM-kaart voor eenvoudige, draadloze
vergaderingen. Mobiele gesprekken kunnen
eenvoudig met IP-gesprekken worden verbonden.
De batterij zorgt voor maximaal 30 uur gesprekstijd.
Voor kleine en grote vergaderingen.

De Konftel 250 met analoge aansluiting is perfect
voor eenvoudige vergaderingen in grote en kleine
vergaderruimtes.

Superieure geluidskwaliteit
De gepatenteerde OmniSound® audiotechnologie
staat garant voor een indrukwekkende en kraakheldere
full duplex-audio in beide richtingen. Dankzij een
hypergevoelige microfoon met een bereik van 360° en
luidsprekers wordt het geluid helder en krachtig naar alle
deelnemers verstuurd.
OmniSound® levert HD-geluid bij gesprekken via IP- en
providernetwerken. Verder beschikt het systeem over
automatische echo-onderdrukking en onderdrukking van
storende geluiden, wat het effect van achtergrondgeluid
tot een minimum beperkt, en een equalizer voor
persoonlijke aanpassing van de geluidseigenschappen.
Dit houdt in dat u vrij in de ruimte kunt rondlopen,
praten, discussiëren en debatteren met anderen
zonder verlies van geluidskwaliteit en zonder storende
achtergrondgeluiden, wegvallende stemmen of echo's.
Dichterbij natuurlijk geluid komt u niet.
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RUIMTE VOOR RESELLER

Konftel is een toonaangevend bedrijf en een sterk merk op het gebied van teleconferencing. Sinds 1988
is het onze missie geweest om mensen wereldwijd te helpen met elkaar te kunnen vergaderen, ongeacht
de afstand. Wij weten uit eigen ervaring dat teleconferenties een efficiënte manier zijn om tijd en geld
te besparen en een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Omdat superieure geluidskwaliteit cruciaal
is voor productieve meetings, hebben wij al onze Konftel-telefoons uitgerust met onze gepatenteerde
geluidstechnologie OmniSound®. Onze producten worden wereldwijd onder het Konftel-merk op de
markt gebracht vanuit ons hoofdkantoor in Umeå, Zweden. Ga voor meer informatie over ons bedrijf en
onze producten naar www.konftel.com

