
Conference phones for every situation

Konftel 250 

Konftel 250 – enkle telefonmøder med 
den bedste lydkvalitet
Konftel 250 er et godt valg, hvis du vil have enkle telefonmøder uden at gå på 
kompromis med lydkvaliteten. telefonen er udstyret med Konftels patenterede 
lydteknologi omniSound® 2.0, som giver en krystalklar lyd.

Du kan gemme kontakter i telefonbogen, og med konferenceguiden får du 
hjælp til at koble flere parter sammen eller ringe til forprogrammerede grupper. 
Konftel 250 har også en optagefunktion, så du kan optage dine samtaler på  
SD-hukommelseskortet.

Med sit moderne skandinaviske design pynter Konftel 250 i ethvert kon-
ferencerum, også større rum, hvor du kan tilslutte ekstra mikrofoner og få et 
større optageområde. 

 Saml dine kolleger og hold effektive telefonmøder – en mødeform, der både 
sparer tid og skåner miljøet – samtidig med at du reducerer rejseomkostningerne. 

fordele med Konftel 250
omniSound•	 ® 2.0 – krystalklar lyd

Analog tilslutning•	

Konferenceguide som forenkler opringning •	
til flere parter

optag dine møder på SD-hukommelseskort •	

tilslutning af ekstra mikrofoner giver et •	
større optageområde (tilbehør).

telefonbogen gemmer dine kontakter•	

2 års garanti•	



Konftel 250 

et nemt sted at mødes
Konftel 250 er udviklet til at være så enkel at bruge som muligt, samti-

dig med at den er et stærkt værktøj for din virksomhed. Hvis du vil have 

god lyd og de vigtigste funktioner, er Konftel 250 det rigtige valg for dig! 

Kom hurtigt i gang
Du tilslutter nemt og hurtigt Konftel 250 til en analog telefonlinje og en 

stikkontakt. Konferencetelefonen er nu klar til brug. Brug konferen-

ceguiden, når du skal bruge hjælp til at ringe til flere parter, og brug 

telefonbogen til at lagre dine kontakter eller grupper.  

optagefunktion
Selvom Konftel 250 er nem at bruge, mangler den ikke smarte 

funktioner. Du kan eksempelvis optage dine møder på et SD-hukom-

melseskort. Denne funktion er velegnet, når du vil dokumentere og ar-

kivere, hvad der er sagt på et møde, eller afspille mødet for personer, 

som ikke kunne deltage.

God lyd i skandinavisk design
Konftel 250 er naturligvis udstyret med Konftels patenterede lydtekno-

logi omniSound® 2.0, som giver en krystalklar lyd. Ved hjælp af ekstra 

mikrofoner kan lydens optageområde fordobles. Den surround-opta-

gende mikrofon på Konftel 250 kombineres med de retningsindstille-

de mikrofoner for at opnå den bedste lydoptagelse i større møderum. 

Desuden har telefonen et moderne skandinavisk design, som pynter i 

ethvert mødelokale.

Spontane telefonmøder
Med Konftel 250 kan du afholde spontane telefonmøder med én eller 

flere parter. Det er en nem måde at sprede informationer og lade alle 

komme til orde på. Konftel 250 kan blive din favorittelefon, som du 

bruger hver dag. Hvem ved, måske står den en dag på dit skrivebord?

OmniSound® 2.0 – en lydsensation
Alle Konftel-telefoner er udstyret med vores patenterede lydteknologi omniSound®, som giver krystalklar 

lyd. Konftel 250 har omniSound® 2.0, som giver endnu kraftigere lyd end tidligere. omniSound® 

2.0 anvender ligesom omniSound® full duplex, en surround-optagende mikrofon og tre højttalere, 

hvilket giver optimal lyd. funktionerne i omniSound® 2.0 er noise suppression, som minimerer for- 

styrrende baggrundsstøj, og en equalizer, som gør det muligt selv at indstille lyden under mødet.

SPECIFIKATIONER LYD 
omniSound® 2.0.
Mikrofon: omnidirectional, 360˚.
optageområde: op til 30 m2, > 10 personer.*
Volumen: 90 dB SPl 0,5 m (RMS).
frekvensområde: 200-3400 Hz.
equalizer: mørk, neutral, lys.

TILSLUTNINGSMULIGHEDER 
Analog telefontilslutning: 6/6 modulær (RJ11) til offentligt 
analogt telenet eller analog PBX-forbindelse.
Strømforsyning: AC-adapter 100–240 V AC/14 V DC, 6 m.
ekstra mikrofoner: modulær 4/4.

KONTAKTER
telefonbog: 50 kontakter.
Samtalegrupper: 20 grupper.

OPTAGELSE 
Understøtter optagelse på SD-hukommelseskort op til 2 GB.

TYVERISIKRING
tyverisikring: Kensington security slot.

MÅL
Størrelse: diameter 240 mm x højde 77 mm.
Vægt: 1 kg.
farve: Charcoal black.

DISPLAY OG TASTATUR 
Display: Baggrundsbelyst grafisk lCD, 128x64.
tastatur:  Alfanumerisk 0–9, *, #, rør af/f, rør på, anti-
medhør, venteposition (hold), volumen op, volumen ned, 
5 knapper til navigering i menusystemet, telefonbog, 
konferenceguide.

GODKENDELSER 
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 
og C.
el-sikkerhed: Ul 60950-1, en 60950-1:2001.

OMGIVELSER    
temperatur: 5°-40° C.
luftfugtighed: 20–80 % ikke-kondenserende.

INDHOLD
Konftel 250, elkabel og AC-adapter, telefonstik, quickguide. 
Artnr. 910101065. 

SPROGVERSIONER
Menu og quickguider på dansk, engelsk, finsk, fransk, 
italiensk, hollandsk, norsk, polsk, spansk, svensk, tyrkisk, 
tysk, russisk.

TILBEHØR
*900102080 ekstra mikrofoner øger optageområdet fra 
30 op til 70 m2.
900102083 transporttaske. 
900102084  Vægophæng.

GARANTI
2 år.

Hovedkontor: Konftel AB, Box 268, 901 06 Umeå, Sverige 
tlf.: +46 90 70 64 89, fax: +46 90 13 14 35, info@konftel.com, www.konftel.com

Lokalkontorer: england - uk@konftel.com. frankrig - emea@konftel.com 
Indien - india@konftel.com. tyskland - dach@konftel.com, USA - na@konftel.com
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