Konftel 300M

Conference phones for every situation

Konftel 300M – konferenstelefon
för det mobila kontoret
Konftel 300M är perfekt för företag som valt en mobil kommunikationslösning. Den är
avsedd för användning i det mobila nätet med alla dess flexibla fördelar. Samtidigt får
du en kompetent konferenstelefon med smarta funktioner och Konftels patenterade
ljudteknologi OmniSound® 2.0, som ger dina telefonmöten ett kristallklart ljud.
Batteriet ger upp till 30 timmars taltid och laddas när Konftel 300M ställs på det
medföljande laddstället. Andra nyttiga funktioner är inspelning på SD-minneskort,
SMS och Konferensguiden som hjälper dig att spara samtalsgrupper, vilket är till stor
hjälp vid återkommande flerpartssamtal.
USB-anslutning till dator gör VoIP-samtal möjligt och samtidigt blir Konftel 300M
användbar i miljöer med Unified Communication-lösningar. De olika anslutningarna,
Mobil- och USB-anslutning, växlas och kombineras smidigt med hjälp av Linjeväljaren.
Med batteriet laddat och SIM-kortet på plats, är Konftel 300M suverän för den som
snabbt behöver dra igång små eller stora möten!

Fördelar Konftel 300M
• Ansluts till mobila nät
• OmniSound® 2.0 – en kristallklar ljudsensation
• Laddningsbart batteri (upp till 30 tim taltid)
• Konftel laddställ medföljer
• USB-anslutning till dator för VoIP-samtal
• Flera anslutningsmöjligheter, mobil och USB
• Linjeväljare för att växla eller kombinera
anslutningar
• Användarvänlig meny
• Knappsats och tydlig display
• Konferensguide förenklar flerpartssamtal
• Spela in möten på SD-minneskort
• Förberedd för extramikrofoner
• Framtidssäker – kan uppgraderas
• 2 års garanti

Konftel 300M
SPRÅKVERSIONER
Meny och snabbguider; danska, engelska, finska, franska,
italienska, holländska, norska, polska, spanska, svenska,
turkiska, tyska, ryska.
SPECIFIKATIONER LJUD
OmniSound® 2.0. Wideband via USB.
Mikrofon: Omnidirectional, 360˚.
Frekvensband: 3G/2G 200-3300 Hz, USB 200-7000 Hz.
Upptagningsområde: Upp till 30 m2, 10 pers.
Upptagningsområde med extramikrofoner: Upp till 70 m2,
16 pers.
Volym: Max 90 db SPL 0,5 m.
Equalizer: mörk, neutral, ljus.

Mobila möten
Konftel 300M är enkelt uttryckt en stor mobiltelefon med samma
prestanda som du är van att finna i alla Konftels konferenstelefoner.
Ljudkvalitén är optimal – en förutsättning för effektiva telefonmöten.

SIM-kort och batteri
Konftel 300M är optimal för företag med en mobil kommunikationslösning.
Den ansluts till det mobila nätet och har ett batteri med upp till 30 timmars
taltid som laddas när Konftel 300M ställs på det medföljande laddstället.
Batteriet är lätt att byta om du väljer att komplettera med fler batterier och
batteriladdare.
Det mobila nätet och batteridrift innebär att du kan starta telefonmöten
med Konftel 300M på en gång – oavsett var du befinner dig.

Inspelningsfunktion
Konftel 300M stödjer inspelning på SD-minneskort, något som är perfekt
i intervjuer, för dokumentation eller helt enkelt som minnesanteckning av
viktiga samtal och möten. Kan också användas som diktafon.

Flerpartssamtal och konferensguide
Mobiloperatörernas nät avgör antalet deltagare i flerpartssamtal, men
vanligtvis kan upp till sex personer kopplas samman. Konferensguiden som
lagrar samtalsgrupper, ringer upp alla parter med en enda knapptryckning.
Används med fördel för återkommande möten.

USB-anslutning för VoIP-samtal och UC-miljöer
Konftel 300M är kompatibel med de flesta UC-miljöer och ansluts till datorn
via medföljande USB-kabel. Använd Linjeväljaren som gör det enkelt att
växla mellan och kombinera mobil- och USB-anslutning.

Extramikrofoner för större situationer
Självklart är Konftel 300M utrustad med Konftels patenterade ljudteknologi
OmniSound® 2.0, som ger kristallklart ljud. Komplettera med extramikrofoner för större situationer så utökas upptagningsområdet från 30 m2 till
mer än det dubbla.

ANSLUTNINGAR
GSM 850/900/1800.
3G/UMTS 900/2100.
USB 2.0. Kompatibel med Microsoft Office Communicator,
Skype och andra kommunikationsverktyg.
STRÖMFÖRSÖRJNING
Batteri: 5200 mAh, upp till 30 tim taltid/270 tim standby.
Laddställ: AC adapter 100-240 V AC/14 V DC, längd elkabel
90 cm.
SIM-KORT
SIM med stöd för PIN/PUK.
KONTAKTER
Telefonbok: 500 kontakter. Import/export via SIM-kort.
Samtalsgrupper: 20 grupper.
INSPELNING
Stödjer inspelning på SD minneskort 2 GB.
MEDDELANDEN
Stöd för textmeddelanden SMS (Short Message Service).
Stöldskydd
Kensington® security slot.
DIMENSIONER
Konftel 300M: Storlek: 240 mm diameter, 77 mm hög,
vikt: 1180 g inkl batteri.
Konftel laddställ: Storlek 180x165 mm, vikt 220 g.
Färg: Liquorice black.
DISPLAY OCH KNAPPSATS
Display: LCD, 128x64 px (5x2,5 cm).
Knappsats: Alfanumerisk, *, #, lur på, lur av, sekretess,
väntläge (hold), volym upp, volym ner, 5 knappar för navigering i menysystemet, linjeval, konferensguide.
GODKÄNNANDEN
Elsäkerhet: EN 60950-1:2006 och A11, IEC 609501-1,
ANSI/UL 60950-1-2007, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07.
Radio: FCC 47CFR Part 15 Subpart B, Unintentional,
Radiator Class B, EN 301 489-7 (1.3.1), EN 301 489-24,
EN 301 511 (9.0.2), EN 301 908 (3.2.1).
MILJÖ
Temperatur: 5° – 40°C.
Luftfuktighet: 20 – 80% kondensfritt.
INNEHÅLL
Konftel 300M levereras med batteri, Konftel laddställ, USBkabel, snabbguide. Artnr 910101070.

OmniSound® 2.0 – en ljudsensation
Vår patenterade ljudteknologi OmniSound®, som ger kristallklart ljud, finns i alla Konftel-telefoner. Konftel 300M är utrustad med OmniSound® 2.0, som precis som OmniSound® nyttjar
full duplex, en runtomupptagande mikrofon och tre högtalare för ett optimalt ljud.
Funktioner i OmniSound® 2.0 är noise suppression, som minimerar störande bakgrundsbrus,
wideband voice, som ger 7 kHz vid VoIP-samtal och en equalizer som innebär att du själv
kan anpassa ljudet under ditt möte.
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TILLBEHÖR
900102113 Extramikrofoner
900102084 Väggfäste.
900102093 SD Minneskort 2 GB
900102095 Uppladdningsbart batteri.
900102096 Batteriladdare.
900102083 Mjuk transportväska.
900103384 Stöldskydd, vajerlås.
GARANTI
Två år. På batteriet lämnas 1 års garanti.

