
Conference phones for every situation

Konftel 300

Konftel 300 – du har 
aldrig hört dess like
nya Konftel 300 är inget mindre än en revolution. Aldrig tidigare har en konfe-
renstelefon varit fylld med så många unika och nyskapande funktioner. 
 Vad sägs om konferensguiden som förenklar uppringning vid flerpartssamtal, 
inspelning av samtal på SD minneskort och en linjeväljare som gör att du kan 
växla mellan och kombinera tre anslutningssätt. 
 Konftel 300 passar också för de större sammanhangen. Du kan ansluta extra-
mikrofoner, ett trådlöst headset eller kanske till och med en högtalaranläggning. 
naturligtvis har du ljudkvalitet i toppklass som bygger på en helt ny generation 
av Konftels patenterade ljudteknologi omniSound®.
 Sist men inte minst – Konftel 300 har en ny och spännande design som
pryder varje konferensbord.

Fördelar Konftel 300
• en ny generation av omniSound® ljudteknologi.

• USB-anslutning gör att telefonen kan  
 användas för VoIP-samtal.

• linjeväljaren (line mode) hjälper dig att enkelt  
 växla mellan och kombinera anslutnings- 
 sätt – analog, USB, GSM/DeCt.

• Konferensguide som förenklar uppringning  
 av flera parter.

• Spela in och lyssna på dina möten på ett  
 SD minneskort. 

• Anslutning av extramikrofoner för större  
 upptagningsområde. tillbehör.

• Anslutning för trådlöst headset eller till hög- 
 talaranläggning. tillbehör.

• framtidssäkrad, kan uppgraderas med  
 smarta funktioner.

• 2 års garanti



Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå 
tel: 090-70 64 89, fax: 090-13 14 35, info@konftel.com  www.konftel.com

Konftel 300

DATA
Storlek: 240 mm diameter x 77 mm hög.
Vikt: 1 kg.
Färg: Charcole black.
Display: Bakgrundsbelyst grafisk lCD, 128x64.
Knappsats: Alfanumerisk 0–9, *, på/R, av, sekretess, 
väntläge (hold), volym upp, volym ner, 5 knappar för 
navigering i menysystemet, linjeval (line mode), konferens-
guide.
Mikrofon: omnidirectional frekvensband: 200–3300 Hz, 
analog linje 200–7000 Hz, USB 150–15000 Hz Playback.
Upptagningsområde: Upp till 30 m2, > 10 personer.
Högtalare: frekvensband: 200-3300  Hz, analog linje 
200–7000 Hz, USB 150–15000 Hz Playback.
Volym: 90 db SPl 0,5 m tre lägen; mjuk, neutral, skarp. 
Minne: stöd för SD minneskort upp till 2 GB.
Stöldskydd: Kensington security slot.
Uppgradering: Konftel PC Suite uppgraderar program-
varan i Konftel 300 via USB. 

ANSLUTNINGAR 
Analog telefon-anslutning: 6/6 modular (RJ11) till publikt 
analogt telenät eller analog PBX anknytning.
PC-anslutning: USB 2.0. Mini B.  
GSM/DECT-anslutning: 6/6 DeC.
Strömförsörjning: transformator 100–240 V AC/14 V DC.
Extramikrofoner: modular 4/4.
Auxillury: 4/4 modular till trådlöst headset.

MILJÖ    
Temperatur: 5° – 40° C.
Luftfuktighet: 20 – 80 % kondensfritt.
Rekommenderade akustikförhållanden
Efterklangstid: 0.5 S Rt 60.
Bakgrundsljud: 45 dbA.

GODKÄNNANDEN 
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 
och C.
Elsäkerhet: Ul 60950-1, en 60950-1:2001.

TILLBEHÖR
Extramikrofoner, de riktade cardioidmikrofonerna utökar 
upptagningsområdet från 30 upp till 70 m2.  
Art nr: 900102080.
Anslutningskabel till högtalaranläggning.  
Art nr: 900103392.
Transportväska Konftel 300. Art nr 900102083.
Väggfäste. Art nr 900102084.

UPPGRADERINGAR se www.konftel.com/300.
Inspelning till minneskort. (900102081).
Anslutning till trådlöst headset. (900102082).
Anslutning till högtalaranläggning. (900102087).

GARANTI
två år.

laddad med funktionalitet
Med Konftel 300 utökas konferenstelefonens användningsområde. 
Förutom en bra ljudkvalitet erbjuds nu också smarta funktioner och 
tillbehör, allt för att höja kvalitén på dina telefonmöten.

Konferensguide förenklar
för att underlätta uppringning av flera parter finns Konferensguiden. 

en helt ny funktion som dessutom kan lagra upp till 20 grupper vilket 

underlättar återkommande telefonmöten. enskilda kontakter lagras i 

telefonboken.

Växla och kombinera anslutningar
förutom den klassiska analoga anslutningen kan du ansluta Konftel 300 

till en dator för VoIP-samtal med wideband voice 7 kHz. GSM- och trådlösa 

DeCt-telefoner ansluts med en tillbehörskabel. Med linjeväljaren kan du 

enkelt växla mellan och kombinera olika anslutningar. Konftel 300 kan 

nämligen koppla ihop samtal med olika anslutningar.

Inspelning på minneskort
Konftel 300 har stöd för SD minneskort, vilket innebär att möten kan 

spelas in och lyssnas på i efterhand. Minneskortet kan även flyttas till en 

dator för att lyssna av, skicka eller spara ljudfiler. omvänt kan minneskortet 

användas för att uppgradera Konftel 300 med nya funktioner.

Utbyggbar för större rum
Med extramikrofoner utökas ljudets upptagningsområde till det dubbla. 

Den runtomupptagande mikrofonen på Konftel 300 kombineras då med 

de riktade mikrofonerna för bästa ljudupptagning i större mötesrum. Vid 

föreläsningssituationer kan dessutom Konftel 300 ansluta ett trådlöst 

headset. 

 Önskar du ännu kraftfullare ljud kan Konftel 300 anslutas till befintlig 

högtalaranläggning. för att kunna ansluta trådlöst headset eller högtalar-

anläggning krävs uppgradering av programvara. 

OmniSound® 2.0 – en ljudsensation
Vår patenterade ljudteknologi OmniSound®, som ger kristallklart ljud, finns i alla Konftel-
telefoner. Nu tar vi OmniSound® till nästa nivå. Konftel 300 är utrustad med OmniSound® 
2.0, som ger ännu kraftfullare ljud än tidigare. OmniSound® 2.0 nyttjar precis som 
OmniSound® full duplex, en runtomupptagande mikrofon och tre högtalare för ett optimalt 
ljud. Helt nya funktioner i OmniSound® 2.0 är noise suppression, som minimerar störande 
bakgrundsbrus, wideband voice, som ger 7 kHz vid VoIP-samtal och en equalizer som 
innebär att du själv kan anpassa ljudet under ditt möte.
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