
Conference phones for every situation

Konftel 100

Konftel 100 – konferenstelefonen 
som ger enklare möten
Konftel 100 är den optimala konferenstelefonen för det mindre  
mötesrummet. Den har perfekt ljudkvalitet och alla de funktioner som 
behövs för enklast möjliga telefonmöten. ett smart sätt att träffas ofta. 

för varje situation och tillfälle. Konftels konferenstelefoner är utrus-
tade med omniSound® – ljudteknologin för verklig närvarokänsla.  
Det ger möjlighet till flera spontana möten och snabba beslut.  
ett friare sätt att arbeta.

Fördel Konftel 100

•  Kristallklart ljud – OmniSound®

•  Praktisk enhet, enkel att ansluta och 

 använda

•  För analog linje (PSTN)

•  Knappsats med återuppringning, R-knapp 

 för flerpartssamtal, volymkontroll och 

 sekretess

•  Konferensknapp för snabbval

•  2 års garanti



Konftel 100

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning: Transformator 240 V AC/12 V DC.

Teleanslutning: Analog PBX eller PSTN, RJ-11.

El- och nätverkskabel: 7,5 meter, RJ-11 (tele), EIAJ klass IV 
(el).

Kompatibilitet: Ställbar R-puls för anpassning till olika länder/
växlar. Konftel 100 kan anslutas till en växel utrustad med 
analog anknytning, t ex Ericsson MD110, Fenix; Siemens 
HiPath; Nortel Meridian; Philips Sopho; Alcatel Omni PCX; 
Ascom Ascotel; Avaya Definity.

Godkännande: CE, FCC, UL och CSA.

Rek. rumsförhållanden: Efterklangstid: <0,5 sek.  
Bakgrundsljud: <45 dBA.

Upptagningsområde: Mikrofon < 30 m2.

Temperatur: 5° –  40° C.

Luftfuktighet: 20 % – 80 % kondensfritt.

Storlek: 232 mm diameter.

Vikt: 700 gram.

Färg: Silver grey. 

TILLBEHÖR

900103339 Förlängningskabel el, 10 meter.

900103340 Förlängningskabel tele, 10 meter.

900103341 Förlängningskabel el och tele, 7,5 meter.

900102070 Transportväska.

9146030 Väggfäste.

GARANTI

2 års garanti. 

Läs mer på www.konftel.com om Konftel 100 och andra 
Konftelprodukter.

OmniSound® – det kristallklara ljudet
Rör dig fritt i rummet, diskutera och debattera med bibehållen ljudkvalitet utan störande 

ljudklipp, dämpningar eller ekon. OmniSound® ger naturlig närvarokänsla tack vare full 

duplex med såväl ljudupptagning som ljudåtergivning i 360°. En hyperkänslig mikrofon och 

tre inbyggda surroundhögtalare tar upp respektive sprider ljudet i alla riktningar.

Huvudkontor: Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå 
Tel: 090-70 64 89, Fax: 090-13 14 35, info@konftel.com  www.konftel.com 
 
Lokalkontor: England - Manchester, uk@konftel.com. Frankrike - Paris, emea@konftel.com. 
Indien - Bangalore, india@konftel.com. Tyskland - Köln, dach@konftel.com,   
USA - Chicago, na@konftel.com.
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Det ska vara lätt att mötas!
Med ett upptagningsområde på upp till 30 m2 passar Konftel 100 utmärkt för mindre lokaler. 
En lättöverskådlig knappsats ger smidig hantering av telefonmötet. Det är bara att placera 
enheten mitt på bordet och ringa upp.

Allt väsentligt samlat
Konftel 100 innehåller volymkontroll, sekretessknapp och R-knapp för flerpartssamtal.  
Med andra ord de viktigaste funktionerna för dina telefonmöten. Dessutom har Konftel 100 en 
speciell konferensknapp (CONF) för lagring av det mest använda numret.


