
Conference phones for every situation

Konftel 300

Konftel 300 – du har 
aldri hørt noe lignende
nye Konftel 300 er rett og slett en revolusjon. en konferansetelefon har aldri 
før hatt så mange unike og nyskapende funksjoner.
 Se bare på konferanseguiden som gjør det enklere å ringe til flere deltakere, 
linjevelger gir deg en helt unik mulighet til å bytte mellom el kombinere linje-
type. Du har i tillegg mulighet til opptak av samtaler på SD-minnekort.
 Konftel 300 egner seg også for større sammenhenger. Du kan koble til 
ekstratelefoner, trådløs headset eller et høyttaleranlegg. naturligvis får du også 
lydkvalitet i toppklasse som bygger på en helt ny generasjon av 
Konftels patenterte lydteknologi omniSound®.
 Sist men ikke minst, et nytt og spennende design som vil pynte opp ethvert 
konferansebord.

Fordeler med Konftel 300
• en ny generasjon av lydteknologien omniSound®.

• USB-tilkobling gjør at telefonen kan brukes til  
 VoIP-samtaler.

• linjevelgeren (line mode) bidrar til at du enkelt  
 kan veksle mellom og kombinere tilkoblingsmåte  
 – analog, USB, GSM/DeCt.

• Konferanseguide som forenkler oppringing av  
 flere deltakere.

• Spill inn møtene på et SD-minnekort, og hør på  
 dem etterpå.

• tilkobling av ekstramikrofoner for større 
 opptaksområde. tilbehør.

• tilkobling for trådløs headset eller  
 høyttaleranlegg. tilbehør.

• framtidssikret, kan oppgraderes med smarte  
 funksjoner.

• 2 års garanti
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Konftel 300

DATA
Størrelse: 240 mm diameter x 77 mm høy.
Vekt: 1 kg.
Farge: Charcole black.
Display: Bakgrunnsbelyst grafisk lCD, 128 x 64.
Tastatur: Alfanumerisk 0–9, *, på/R, av, mikrofonsperre, 
vent (hold), volum opp, volum ned, 5 knapper til navige-
ring i menysystemet, linjevalg (line mode), konferanse-
guide.
Mikrofon: omnidireksjonalt frekvensbånd: 200–3300 
Hz, analog linje: 200–7000 Hz, USB: 150–15000 Hz 
Playback.
Opptaksområde: opptil 30 m2 > 10 personer.
Høyttaler: frekvensbånd: 200-3300 Hz, analog linje: 
200–7000 Hz, USB: 150–15000 Hz Playback.
Volum: 90 db SPl 0,5 m, tre innstillinger: myk, nøytral, 
skarp.
Minne: Støtte for SD-minnekort opptil 2 GB.
Tyverisikring: Kensington security slot.
Oppgradering: Konftel PC Suite oppgraderer program-
varen i Konftel 300 via USB.

TILKOBLINGER 
Analog telefontilkobling: 6/6 moduler (RJ11) til offentlig 
analogt telenett eller PBX-utgang.
PC-tilkobling: USB 2.0. Mini B.
GSM/DECT-tilkobling: 6/6 DeC.
Strømforsyning: transformator 100–240 V AC/14 V DC.
Ekstramikrofoner: moduler 4/4.
Ekstrainngang: 4/4 moduler til trådløs headset.

MILJØ    
Temperatur: 5–40 °C.
Luftfuktighet: 20–80 % kondensfritt.
Anbefalte akustikkforhold
Etterklangstid: 0,5 S Rt 60.
Bakgrunnslyd: 45 dbA.

GODKJENNINGER 
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.
Elsikkerhet: Ul 60950-1, en 60950-1:2001.

TILBEHØR
Ekstramikrofoner, kardioidemikrofonene utvider opptaks-
området fra 30 til opptil 70 m2. Art.nr. 900102080.
Tilkoblingskabel til høyttaleranlegg. 
Art.nr. 900103392.
Transportveske Konftel 300. Art.nr.: 900102083.
Veggfeste. Art.nr.: 900102084.

OPPGRADERINGER se www.konftel.com/300
Opptak på minnekort. (900102081).
Tilkobling til trådløs headset. (900102082).
Tilkobling til høyttaleranlegg. (900102087).

GARANTI
to år.

full av funksjonalitet
Med Konftel 300 utvides konferansetelefonens bruksområde.
I tillegg til god lydkvalitet tilbyr vi nå også smarte funksjoner og 
tilbehør, alt for å forbedre kvaliteten på telefonmøtene.

Konferanseguiden gjør det enklere
Konferanseguiden forenkler oppringing av flere deltakere. Dette er en helt 

ny funksjon som dessuten kan lagre opptil 20 grupper, noe som forenkler 

faste telefonmøter. enkeltkontakter lagres i telefonboken.

Veksle mellom og kombinere tilkoblinger
I tillegg den klassiske analoge tilkoblingen kan Konftel 300 også kobles 

til en datamaskin for VoIP-samtaler med wideband voice 7 kHz. GSM- og 

trådløse DeCt-telefoner kobles til med en tilleggskabel. Med linjevelgeren 

kan du enkelt veksle mellom og kombinere ulike tilkoblinger. Konftel 300 

kan nemlig koble sammen samtaler med ulike tilkoblinger.

Innspilling på minnekort
Konftel 300 støtter SD-minnekort. Dette innebærer at du kan spille inn 

møtene og lytte til dem etterpå. Minnekortet kan også flyttes til en 

datamaskin for å spille av, sende eller lagre lydfiler. Andre veien kan 

minnekortet brukes til å oppgradere Konftel 300 med nye funksjoner.

Utbyggbar for større rom
Med ekstramikrofoner utvides lydens opptaksområde til det dobbelte-

Den rundtopptagende mikrofonen på Konftel 300 kombineres da med 

retningsmikrofonene for beste lydopptak i større møterom. Dessuten kan 

Konftel 300 kobles til trådløs headset i forelesningssituasjoner. 

 Hvis du ønsker enda kraftigere lyd, kan Konftel 300 kobles til 

eksisterende høyttaleranlegg. Det kreves oppgradering av programvare 

for å koble til trådløs headset. 

OmniSound® 2.0 – en lydsensasjon
Vår patenterte lydteknologi OmniSound®, som gir krystallklar lyd, finnes i alle Konftel-telefoner. 
Nå tar vi OmniSound® til neste nivå. Konftel 300 er utstyrt med OmniSound® 2.0, som gir enda 
kraftigere lyd enn tidligere. OmniSound® 2.0 benytter som OmniSound® full dupleks, en rund-
topptagende mikrofon og tre høyttalere for optimal lyd. Det finnes flere nye funksjoner i
OmniSound® 2.0. Noise suppression, som minimerer forstyrrende bakgrunnsstøy, wideband 
voice, som gir 7 kHz ved VoIP-samtaler og equalizer, som innebærer at du selv kan tilpasse
lyden under møter.
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