
Konftel 50 Konftel 60W Konftel 100 Konftel 200 Konftel 200NI Konftel 200W Konftel 300

Analog linje/forbindelse 

ISDN/S0-linje/forbindelse 

FUNKTIONER:

Integrering i DECT/GAP-system

Til computer 

Til GSM- og DECT-telefon 

Til digital eller IP-systemtelefon 

Trådløst til Bluetooth-enheder 

TILSLUTNINGSLINJE:

Linjevælger/linjebro (Line selector/bridging)

OmniSound® 1.0

Bluetooth® 2.0

Tastatur

Display

MENU med telefonbog, sprogvalg, tid, 
dato, samtaletid, m.m.

Mini USB-port-tilslutning til computer 

Konferenceknap, såkaldt kortnummerknap 

Konferenceguide 

DECT-basisstation (analog tilslutning) 

Båndoptagerkabel

Opgradering tilslutning trådløst headset 

Opgradering Digital Call Recorder 

Mobilkabel til GSM/DECT-tilslutning

Fjernbetjening

Ekstra mikrofoner forøger optageområdet 

TILBEHØR/OPGRADERING:

VoIP 

ANVENDELSESOMRÅDE:

Store konferencerum > 10 personer 

Mellemstore konferencerum < 10 personer 

Små konferencerum < 6 personer 

Hjemmekontor/skrivebordet 

Det trådløse kontor 

USB-adapter til VoIP 

OmniSound® 2.0

Conference phones for every situation

Optagefunktion 

Indbygget 

Opgradering tilslutning højttaleranlæg 
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  Tlf.: +46 90 70 64 70, Fax: +46 90 13 14 35, E-mail: info@konftel.com 

 LOKALKONTOR: USA: Chicago Konftel, 2299 Cottonwood Dr. Elgin, IL. 60123, Tlf.: +1 866 606-4728  
  Mobil: +1 847 421-4419, Fax: +1 866 522-4278, E-mail: konftel.usa@konftel.com
  INDIA: Bangalore Konftel # 1, 5th C Cross, IAS Officers Colony, B.M.T. Layout, Bangalore - 560 076  
  Tlf.: +91 80 41200227/8/9, Fax: + 91 80 26782068, E-mail: india@konftel.com

Møder med hele verden 
– uden at rejseIte
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Vi gør planeten mindre 

Vores basismodel til mindre lokaler
KONFTEL 100 Optimal til mindre lokaler eller på skrivebordet.

God lydkvalitet og med alle de funktioner, som kræves til enkle møder.
Tilsluttes analog telefonlinje.

På forkant af teknikken gennem to årtier.
Konftel er Europas førende producent af konferencetelefoner. Vi har hjulpet virk-
somheder og organisationer over hele verden med at mødes siden 1988 og ved, at 
telefonmøder er et effektivt værktøj. Vi ved også, at en god lyd er en forudsætning for, 
at deltagerne kan koncentrere sig om mødets indhold. Derfor indeholder alle Konftels 
konferencetelefoner vores patenterede lydteknologi OmniSound®.
 Konftel har været på forkant af teknikken gennem to årtier og hele tiden flyttet græn-
serne for, hvad der er muligt. Vi har også fået en række udmærkelser for vores tekniske 
innovationer, bl.a. Frost & Sullivans prestigefyldte Product Differentiation Innovation 
Award.
 Når du vælger at mødes via vores telefoner, slår du et slag for miljøet, da færre rejser 
reducerer mængden af CO2-udslip, samtidig med at du reducerer dine rejseomkost-
ninger og sparer en hel del tid.

Professionelt mødeudstyr til 
små og mellemstore lokaler
KONFTEL 200-SERIEN Konferencetelefoner, som giver ideelle møde-
forhold også i større lokaler, når der er tilsluttet ekstra mikrofoner. 
Udstyret med brugervenlige funktioner og suveræn lydkvalitet. Tilsluttes 
analog linje (Konftel 200), digital ISDN/SO-linje (Konftel 200NI) eller 
integreres i et trådløst DECT/GAP-system (Konftel 200W).

Giv din telefon og computer krystalklar lyd!
KONFTEL 50 og 60W kan beskrives som en avanceret højttaler og 
mikrofon. Tilsluttet til en telefon* eller computer giver de dig samme 
høje lydkvalitet som de fritstående konferencetelefoner. Konftel 60W er 
udstyret med Bluetooth® og kan tilsluttes trådløst til andre Bluetooth- 
enheder, f. eks. en GSM-telefon. Konferenceenhederne tilbyder en  
alsidig anvendelse i såvel kontor som i mellemstore mødelokaler.

*Digital eller IP-systemtelefon, trådløs DECT- eller GSM-telefon.  

Bedste konferencetelefon nogensinde?
KONFTEL 300 har flere unikke og nyskabende funktioner. Den indbyggede kon-
ferenceguide forenkler opringning af telefonmøder, samtaler kan optages på hu-
kommelseskort, og med linjevælgeren kan du skifte mellem og kombinere tilslut-
ningsmåderne. Ekstra mikrofoner og et trådløst headset forøger det allerede gode 
optageområde og tilpasser sig til det store konferencerum. Sidst, men ikke mindst 
– Konftel 300 har et nyt og spændende design, som pryder ethvert konferencebord.

OmniSound® 2.0 
– en lydsensation
Vores patenterede lydteknologi 
OmniSound®, som giver krystalklar lyd, 
findes i alle Konftel-telefoner. Nu fører 
vi OmniSound® op på næste niveau. 
Konftel 300 er udstyret med Omni-
Sound® 2.0, som giver endnu kraftig-
ere lyd end tidligere. OmniSound® 2.0 
udnytter ligesom OmniSound® fuld 
duplex, en surround-optagende mikro-
fon og tre højttalere for at give en opti-
mal lyd. Helt nye funktioner i Omni-
Sound® 2.0 er støj-reducering, som 
minimerer forstyrrende baggrundsstøj, 
wideband voice som garanterer 7 kHz 
ved VoIP-samtaler og en equalizer 
som indebærer, at du selv kan tilpasse 
lyden under dit møde.


