
 
 
 
 
Med den eksplosive udvikling i priserne på 
flybilletter er mødetelefonen et godt alternativ.  

 
Flere og flere forretningsfolk vælger at blive 
hjemme og klare forretningerne over computeren 
og telefonen i stedet for at rejse, da priserne på 
flybilletter er stærkt stigende.  
Derfor har vi i denne uge sat fokus på en 
professionel mødetelefon med betegnelsen 
Konftel 300.  

 
En alsidig erstatning  
Konftel 300 adskiller sig fra andre mødetelefoner 
ved at have utrolig mange funktioner. Således kan 
den anvendes både sammen med traditionelle 
analoge linjer, DECT-telefoner, mobiltelefoner og 
VoIP-opkobling.  
Alt dette styres fra en linjevælger, hvor man 
vælger kilden til telefonmødet. Vælger man VoIP, 
skal mødetelefonen dog tilsluttes en pc, hvor 
VoIP-applikationen er installeret. Dette sker ved 
hjælp af et almindeligt usb-kabel, der får 
mødetelefonen til at optræde som en ekstra 
lydenhed.  
 
Fornem lyd  
Vi afprøvede mødetelefonen på både en traditionel 
analog telefonlinje, CableTalk fra TDC, samt med 
VoIP via en pc.  
I alle tilfælde var der tale om en utrolig flot 
lydkvalitet. Mødetelefonen fungerer med fuld 
dupleks, således at man kan tale i munden på 
hinanden, hvis ellers telefonforbindelsen 
understøtter det, men det gør almindelige 
analoge linjer helt uden problemer.  
Mødetelefonen dækkede fint vores 
konferencelokale på omkring 20 kvm., men der er 
mulighed for at forøge dækningen ved at 
installere yderligere mikrofoner.  
 
Gem indholdet  
Som noget helt særligt er det muligt at optage 
telefonkonferencerne på et ganske almindeligt 
hukommelseskort af sd-typen. Dette kan i mange 
tilfælde spare en for at tage noter under 
konferencen – og i stedet koncentrere sig om 
indholdet.  
Det er i Danmark ganske lovligt at optage 
telefonsamtaler på bånd, hvis blot de involverede 
parter er informeret om det.  
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Headset også en mulighed  
Der er intet krav om, at mødetelefonens 
indbyggede højttalere skal anvendes, så alle kan 
følge med. Der er selvfølgelig også mulighed for 
at tilslutte et headset, således at visse samtaler 
kan forblive fortrolige.  
Endelig er der også plads i telefonen til at indtaste 
faste numre til telefonkonferencer, således at  
disse kan oprettes – og gentages uden at alle 
numrene skal tastes ind igen.  
 

 
Konftel 300 er en professionel mødetelefon, der i 
mange tilfælde kan anvendes som erstatning for 
en forretningsrejse. 
 
Imponerende indtryk  
Mødetelefonen har efterladt os med et særdeles 
positivt indtryk. Ikke alene er der tale om en 
telefon, som har et flot design, men som også er 
særdeles alsidig.  
Konftel 300 er udstyret med OmniSound, der er et 
særligt avanceret system til at reducere 
baggrundsstøj, således at du opnår den bedst 
mulige telefonkonference i selv et støjfyldt lokale.  
Prisen på mødetelefonen er lige under 9.000 
kroner, hvortil skal lægges moms.  
Denne pris kan umiddelbart virke høj, men der 
skal ikke spares ret mange flybilletter væk, før 
mødetelefonen er betalt hjem.  
Godt nok findes der væsentligt billigere produkter 
på markedet, men de er ikke af samme kvalitet – 
og har heller ikke tilsvarende funktionalitet og 
alsidighed.  

Ergotel A/S er officiel dansk distributør af Konftel 
Konferencetelefoner. 
Find nærmeste Konftel forhandler på 
www.ergotel.dk  
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