
 Konftel 300-serien 
– konferencetelefoner til alle dine møder
Produktive fjernmøder kræver en konferencetelefon, som er let at bruge  
og giver høj lydkvalitet. Modellerne i Konftels 300-serie er meget lig  
hinanden udvendigt, og flere væsentlige funktioner i telefonerne er ens. 
OmniSound®HD leverer lydkvalitet med HD-lyd, og for at starte møderne 
findes der nyttige funktioner såsom konferenceguide, telefonbog og lagring 
af mødegrupper. Desuden kan flere af modellerne koble samtaler fra  
forskellige tilslutninger eller linjer sammen. 

Andre smarte funktioner, som giver dine møder merværdi, er optagefunk-
tionen på SD-kort. Optag samtaler eller diktater på hukommelseskortet og 
afspil, gem eller udveksl dem. 

Tænk over, hvordan I skal mødes for at finde den model, der passer til dig. 
Fast eller trådløst, små eller store sammenhænge. Under alle omstændighe-
der vil du blive slået af den enestående lydkvalitet. 

FÆLLES FUNKTIONER I  
KONFTEL 300-SERIEN:
•	 Flere tilslutningsmuligheder;  

analog, SIP, USB til VoIP samt trådløst 
DECT og mobil

•	 OmniSound®HD – overlegen lydkvalitet

•	 Konferenceguiden hjælper dig med at 
foretage opkald til flere parter og lagre 
mødegrupper

•	 Telefonbog lagrer kontakter

•	 Flere sprog i telefonen & quick-guide

•	 Optag møder på hukommelseskort

•	 To års garanti
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Konftel 300 – til alle dine møder
Flere tilslutnings- og udvidelsesmuligheder gør 
Konftel 300 til en fleksibel telefon selv i rigtigt store 
sammenhænge.

Yderligere information www.konftel.com/300

Konftel 300IP – innovative  
telefonmøder
Konftel 300IP er SIP-baseret, har en indbygget 
brofunktion til 5-partssamtaler, smidig webbaseret 
konfiguration og understøtter Power over Ethernet. 
Udvidelsesmuligheder gør den velegnet selv i rigtigt 
store sammenhænge.

Yderligere information www.konftel.com/300IP

Konftel 300Wx – trådløse møder
Batteri med 60 timers taletid gør Konftel 300Wx helt 
trådløs i DECT-miljøer. Desuden tilbydes tilslutning til 
mobiltelefon og computer med mulighed for at koble 
samtaler sammen. Til møder i både små og store 
sammenhænge.

Yderligere information www.konftel.com/300Wx

Konftel 300M – møder  
uden begrænsninger
Sæt SIM-kortet i, så I kan mødes uhindret og trådløst, 
og kobl gerne mobilsamtaler sammen med VoIP-
samtaler. Batteriet tilbyder op til 30 timers taletid. Til 
møder i både små og store sammenhænge.

Yderligere information www.konftel.com/300M

MØD KONFTEL 300-SERIEN

OmniSound®HD – OVERLEGEN LYDKVALITET 
Den patenterede lydteknologi OmniSound® garanterer, at dit fjernmøde får en imponerende og krystalklar lyd i begge retninger, såkaldt 
full duplex. Superfølsom mikrofon med 360° lydoptagelse og højttalere spreder lyden kraftigt til alle deltagere.

OmniSound® HD leverer HD-lyd ved VoIP-samtaler. Desuden udstyret med automatisk økoslukning og noise suppression, som minimerer 
forstyrrende baggrundsbrus samt en equalizer til personlig tilpasning af lydens egenskaber. 

Bevæg dig frit i rummet, snak, diskutér og debattér med bevaret lydkvalitet uden forstyrrende lydudfald, dæmpning eller ekko.  
Så tæt på virkelig lyd som du kan komme.

KONFTEL 300-SERIEN

Konftel 250 – enkel men avanceret
Konftel 250 med analog tilslutning er perfekt til enkle 
møder i både små og store konferencelokaler. 

Yderligere information www.konftel.com/250
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