
Conference phones for every situation

Konftel 300

Konftel 300 – Du har  
aldrig hørt noget lignende
Den nye Konftel 300 er intet mindre end en revolution. Aldrig tidligere har en 
konferencetelefon været fyldt med så mange unikke og nyskabende funktioner.
 Hvad siger du f.eks. til konferenceguiden, som forenkler opringning ved fler-
partssamtale, optagelse af samtalen på SD-hukommelseskort og en linjevælger, 
som gør, at du kan skifte mellem og kombinere tre tilslutningsmåder?
 Konftel 300 passer også til de større sammenhænge. Du kan tilslutte ekstra 
mikrofoner, et trådløst headset og endda et højttaleranlæg. naturligvis får du en 
lydkvalitet i topklasse, som bygger på en helt ny generation af Konftels patente-
rede lydteknologi omniSound®.
 Sidst, men ikke mindst – Konftel 300 har et nyt og spændende design, som 
pryder ethvert konferencebord.

Fordelene ved Konftel 300 
• en ny generation af omniSound® lydteknologi.

• USB-tilslutning gør, at telefonen kan anvendes  
 til VoIP-samtale.

• linjevælgeren (line mode) hjælper dig med  
 nemt at skifte mellem og kombinere til- 
 slutningsmåde – analog, USB, GSM/DeCt.

• Konferenceguide som forenkler opringning til  
 flere parter.

• optag og afspil dine møder på et SD- 
 hukommelseskort.

• tilslutning af ekstra mikrofoner til større optage- 
 områder. tilbehør.

• tilslutning til trådløst headset eller til  
 højttaleranlæg. tilbehør.

• fremtidssikret, kan opgraderes med smarte  
 funktioner.

• 2 års garanti



Konftel 300

DATA
Størrelse: 240 mm i diameter x 77 mm i højden.
Vægt: 1 kg.
Farve: Charcole black.
Display: Baggrundsbelyst grafisk lCD, 128x64.
Tastatur: Alfanumerisk 0–9, *, på/R, af, anti-medhør, 
venteposition (hold), volumen op, volumen ned,  
5 knapper til navigering i menusystemet, linjevalg (line 
mode), konferenceguide.
Mikrofon: omnidirectional frekvensbånd: 
200–3300 Hz, analog linje 200–7000 Hz, 
USB 150–15000 Hz Playback.
Optageområde: op til 30 m2, > 10 personer.
Højttalere: frekvensbånd: 200-3300 Hz, analog linje 
200–7000 Hz, USB 150–15000 Hz Playback.
Volumen: 90 db SPl 0,5 m tre positioner: blød, neutral, 
skarp.
Hukommelse: understøttelse til SD-hukommelseskort 
op til 2 GB.
Tyverisikring: Kensington security slot.
Opgradering: Konftel PC Suite opgraderer softwaren i 
Konftel 300 via USB. 

TILSLUTNINGER
Analog telefontilslutning: 6/6 modulær (RJ11) til offent-
ligt analogt telenet eller analog PBX-forbindelse.
PC-tilslutning: USB 2.0. Mini B.
GSM/DECT-tilslutning: 6/6 DeC.
Strømforsyning: transformator 100–240 V AC/14 V DC.
Ekstra mikrofoner: modulær 4/4.
Auxillury: 4/4 modulær til trådløst headset.

OMGIVELSER:
Temperatur: 5° – 40° C.
Luftfugtighed: 20 – 80 % ikke kondenserende.
Anbefalede akustikforhold
Efterklangstid: 0.5 S Rt 60.
Baggrundsstøj: 45 dbA.

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.
Elektrisk sikkerhed: Ul 60950-1, en 60950-1:2001.

TILBEHØR
Ekstra mikrofoner, de retningsindstillede kardioid- 
mikrofoner øger optageområdet fra 30 op til 70 m2. 
Art.nr.: 900102080.
Tilslutningskabel til højttaleranlæg.
Art.nr.: 900103392.
Transporttaske Konftel 300. Art. nr.: 900102083.
Vægophæng. Art. nr.: 900102084.

OPGRADERINGER se www.konftel.com/300
Optagelse på hukommelseskort. (900102081).
Tilslutning til trådløst headset. (900102082).
Tilslutning til højttaleranlæg. (900102087).

GARANTI
to år.

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 kraftigere lyd end tidligere. OmniSound® 2.0 udnytter ligesom 
som OmniSound® fuld duplex, en surround-optagende mikrofon og tre højttalere for at give en 
optimal lyd. Helt nye funktioner i OmniSound® 2.0 er støj-reducering, som minimerer forstyr-
rende baggrundsstøj, wideband voice som garanterer 7 kHz ved VoIP-samtaler og en equalizer 
som indebærer, at du selv kan tilpasse lyden under dit møde.

fyldt med funktionalitet
Med Konftel 300 forøges konferencetelefonens anvendelsesområde.
Foruden en god lydkvalitet tilbydes nu også smarte funktioner og tilbehør, 
alt sammen for at højne kvaliteten af dine telefonmøder.

Konferenceguide forenkler
Konferenceguiden letter opringningen til flere parter. en helt ny funktion, 

som desuden kan lagre op til 20 grupper, hvilket forenkler tilbagevendende 

telefonmøder. enkelte kontakter lagres i telefonbogen.

Skift mellem og kombiné tilslutninger
foruden den klassiske analoge tilslutning kan du tilslutte Konftel 300 til en 

computer til VoIP-samtale med wideband voice 7 kHz. GSM- og trådløse 

DeCt-telefoner tilsluttes med et tilbehørskabel. Med linjevælgeren kan du 

nemt skifte mellem og kombinere forskellige tilslutninger. Konftel 300 kan 

nemlig sammenkoble samtaler med forskellige tilslutninger.

Optagelse på hukommelseskort
Konftel 300 understøttes af SD-hukommelseskort, hvilket indebærer, at mø-

derne kan optages og afspilles efterfølgende. Hukommelseskortet kan også 

flyttes til en computer for at aflytte, sende eller gemme lydfiler. omvendt 

kan hukommelseskortet anvendes til at opgradere Konftel 300 med nye 

funktioner.

Kan udbygges til større rum
Med ekstra mikrofoner forøges lydens optageområde til det dobbelte.

Den surround-optagende mikrofon på Konftel 300 kombineres da med de 

retningsindstillede mikrofoner for at give den bedste lydoptagelse i større 

møderum. I forelæsningssituationer kan Konftel 300 desuden tilsluttes et 

trådløst headset.

 Ønsker du en endnu kraftigere lyd, kan Konftel 300 tilsluttes eksisterende 

højttaleranlæg. for at kunne tilslutte trådløst headset eller højttaleranlæg 

kræves der en opgradering af softwaren.

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