
Conference phones for every situation

Konftel 300

Konftel 300  
– för alla dina möten
Konftel 300 är fylld med många smarta funktioner och utvecklad för flexibelt 
användande. Du kan spela in dina samtal på SD minneskort och linjeväljaren 
gör att du kan växla mellan och kombinera tre anslutningar, analog, mobiltele-
fon och USB. Konferensguiden hjälper dig att ringa flerpartssamtal och spara 
samtalsgrupper som är till stor hjälp vid återkommande flerpartssamtal.
 Konftel 300 passar också för de större sammanhangen. Du kan ansluta ex-
tramikrofoner, ett trådlöst headset eller ett befintligt PA-system. naturligtvis har 
du ljudkvalitet i toppklass som bygger på omniSound® 2.0 , den nya generatio-
nen av Konftels kristallklara ljudteknologi.
 Sist men inte minst – Konftel 300 har en snygg skandinavisk design som 
pryder varje konferensbord.

fördelar Konftel 300
•	 OmniSound® 2.0

•	 Linjeväljare	(line	mode),	växla	mellan	och	 
 kombinera anslutningar – analog, USB, Mobil

•	 USB-anslutning	gör	att	telefonen	kan	 
 användas för VoIP-samtal

•	 Konferensguide	som	förenklar	uppringning		
 av flera parter

•	 Spela	in	dina	möten	på	ett	SD	minneskort

•	 Anslutning	för	trådlöst	headset.

•	 Anslutning	av	extramikrofoner	för	större	 
 upptagningsområde. tillbehör.

•	 Anslutning	för	hög	talaranläggning.	Tillbehör.

•	 Framtidssäkrad,	kan	uppgraderas	med	 
 smarta funktioner.

•	 2	års	garanti
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Konftel 300

SPECIFIKATIONER LJUD 
omniSound® 2.0 Wideband via USB.
omnidirectional mikrofon. 
Mikrofon: analog linje 200–3300 Hz, USB 200–7000 Hz.
Upptagningsområde upp till 30 m2, < 10 personer.
Högtalare: volym 90 db SPl 0,5 m, 150–7000 Hz.
equalizer: mörk, neutral, ljus. 

ANSLUTNINGAR 
Analog	telefon-anslutning:	6/6	modular	(RJ11)	till	publikt	
analogt telenät eller analog PBX anknytning.
PC-anslutning: USB 2.0. Mini B.  
GSM- och DeCt-anslutning: 6/6 DeC.
Strömförsörjning: transformator 100–240 V AC/14 V DC.
extramikrofoner: modular 4/4.
Auxillury: 4/4 modular till trådlöst headset eller PA-system.

KONTAKTER
telefonbok: 50 kontakter.
Samtalsgrupper: 20 grupper.

INSPELNING 
Stöder inspelning på SD minneskort upp till 2 GB.

STÖLDSKYDD
Stöldskydd: Kensington security slot.

DIMENSIONER
Storlek: 240 mm diameter x 77 mm hög.
Vikt: 1 kg.
färg: Charcole black.

DISPLAY OCH KNAPPSATS 
Display: Bakgrundsbelyst grafisk lCD, 128x64.
Knappsats:	Alfanumerisk	0–9,	*,	på/R,	av,	sekretess,	vänt-
läge	(hold),	volym	upp,	volym	ner,	5	knappar	för	navige-
ring	i	menysystemet,	linjeval	(line	mode),	konferens	guide.

GODKÄNNANDEN 
Telekom:	TBR21,	47	CFR	Part	68/TIA,	IC	CS-03	Issue	
1999/01/01.
eMC: en301 489-1,3. en 300 220-1,2, fCC subpart B 
och C.
elsäkerhet: Ul 60950-1, en 60950-1:2001.

MILJÖ    
temperatur: 5° – 40° C.
luftfuktighet: 20 – 80 % kondensfritt.

TILLBEHÖR
900102113  extramikrofoner utökar upptagningsområdet 
från 30 upp till 70 m2.
900102087  PA Interfacebox. 
900102083  transportväska Konftel 300. 
900102084  Väggfäste.

UPPGRADERINGAR 
Konftel PC Suite uppgraderar program varan i Konftel 300 
via USB.  
fri uppgradering hämtas på www.konftel.com.

GARANTI
två år.

laddad med funktionalitet
Med Konftel 300 utökas konferenstelefonens användningsområde. 
förutom en bra ljudkvalitet erbjuds nu också smarta funktioner och 
tillbehör, allt för att höja kvalitén på dina telefonmöten.

Konferensguide för återkommande telefonmöten
Skapa en grupp i konferensguiden och ring alla mötesdeltagare med
några knapptryck. Du kan lagra upp till 20 grupper. enskilda kontak-
ter lagras i telefonboken.

Växla och kombinera anslutningar
förutom den klassiska analoga anslutningen kan du ansluta Konftel 
300 till en dator för VoIP-samtal med wideband voice 7 kHz. GSM- 
och DeCt-telefoner ansluts med en tillbehörskabel. Med linjeväljaren 
kan du enkelt växla och kombinera olika anslutningar. Konftel 300 
har en inbyggd bryggfunktion som kopplar ihop samtal med olika 
anslutningar.

Inspelning på minneskort
Konftel 300 kan spela in samtal eller en diktamen på ett SD minnes-
kort. Inspelningen kan spelas upp i Konftel 300 eller i en dator med 
kortläsare.

Utbyggbar för större rum
Med extramikrofoner utökas ljudets upptagningsområde till det 
dubbla. Den runtomupptagande mikrofonen på Konftel 300 kombi-
neras med de riktade mikrofonerna för bästa ljudupptagning i större 
mötesrum. Vid föreläsningssituationer kan dessutom Konftel 300 
ansluta ett trådlöst headset. 
 Önskar du ännu kraftfullare ljud kan Konftel 300 uppgraderas för 
att kunna anslutas till befintlig högtalaranläggning. 

OmniSound® 2.0 – en ljudsensation
Vår patenterade ljudteknologi omniSound®, som ger kristallklart ljud, finns i alla Konftel-
telefoner. Konftel 300 är utrustad med omniSound® 2.0, som ger ännu kraftfullare ljud än 
tidigare. omniSound® 2.0 nyttjar precis som omniSound® full duplex, en runtomupptagande 
mikrofon och tre högtalare för ett optimalt ljud. Helt nya 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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