
Conference phones for every situation

Konftel 250 

De Konftel 250 – simpelweg de slimste
De Konftel 250 is de perfecte keuze voor telefonisch vergaderen met een  
superieure geluidskwaliteit en is absoluut de beste oplossing als u over een analoge 
lijn beschikt – hoge prestaties, intelligente functies en nog uitbreidbaar ook. 
 De Konftel 250 is voorzien van de door Konftel gepatenteerde omniSound® 
2.0-audiotechnologie, een garantie voor kristalhelder geluid. Uw contacten slaat u 
op in het telefoonboek en met behulp van de conferentiehandleiding zijn gesprekken 
met meerdere partijen of gesprekken met vooraf geprogrammeerde groepen voor 
iedereen kinderspel. Bovendien beschikt de Konftel 250 over een ingebouwde  
opnamefunctie waarmee u uw gesprekken op een SD-geheugenkaart kunt opnemen.

Het moderne Scandinavische design van de Konftel 250 is een welkome  
aanvulling in iedere vergaderruimte. Met de optionele uitbreidingsmicrofoons is 
deze telefoon ook ideaal voor gebruik in grotere omgevingen. 

Productieve telefonische vergaderingen die niet alleen tijd besparen, maar ook 
nog eens het milieu ontlasten omdat de noodzaak van reizen tot een minimum 
beperkt blijft. 

De voordelen van de Konftel 250
•	 	OmniSound® 2.0 - voor kristalhelder geluid.

•	 	Analoge	aansluiting.

•	 	Conferentiehandleiding	voor	eenvoudig	 
bellen met meerdere partijen.

•	 	Opnemen	van	uw	vergaderingen	op	een	 
SD-geheugenkaart. 

•	 	Opslaan	van	uw	contacten	in	het	 
telefoonboek.

•	 	Accessoires:	extra	uitbreidingsmicrofoons	
om het stembereik te vergroten. 

•	 	Twee	jaar	garantie.



Konftel 250 

De comfortabele manier van vergaderen
De Konftel 250 is dan wel speciaal ontworpen voor gebruikersgemak, het 
blijft een systeem van onschatbare waarde voor al uw zakelijke activiteiten. 
Als	u	helemaal	gaat	voor	superieur	geluid	in	combinatie	met	de	belangrijkste	
functionaliteiten, dan is de Konftel 250 uw beste keuze!  
 
Het gemak van Plug and Play
Het enige wat u moet doen is de Konftel 250 aan te sluiten op een 
analoge telefoonlijn en een stopcontact! Snel en eenvoudig. Bovendien 
wordt er een conferentiehandleiding meegeleverd waarmee gesprekken 
voeren met meerdere partijen tegelijk voor iedereen mogelijk wordt en 
beschikt u over een telefoonboek waarin u uw contacten overzichtelijk 
kunt opslaan. 
 
SD-opnamefunctionaliteit 
Het unieke van de Konftel 250 is dat gebruikersgemak volledig hand in hand 
gaat met een reeks aan geavanceerde innovatieve functies. Zo kunt u uw 
vergaderingen bijvoorbeeld op een SD-geheugenkaart opnemen. De perfecte 
oplossing als u een vergadering wilt vastleggen en archiveren en onmiddellijk 
onder de deelnemers wilt verspreiden zodat iedereen direct tot actie kan 
overgaan of als u mensen die niet aanwezig waren op een later tijdstip op 
de hoogte wilt stellen van hetgeen besproken is tijdens de vergadering.  
 
Superieure geluidskwaliteit in een schitterend  
Scandinavisch design  
Uiteraard is de Konftel 250 ontworpen met de door Konftel gepatenteerde 
omniSound® 2.0-audiotechnologie, een garantie voor kristalhelder 
geluid. Met de optionele uitbreidingsmicrofoons kunt u het bereik van uw 
stemgeluid effectief verdubbelen. Door de combinatie van de ingebouwde 
omnidirectionele microfoon en de directionele uitbreidingsmicrofoons bent 
u met de Konftel 250 verzekerd van een optimaal stembereik, ook in  
grotere vergaderruimten. Het moderne Scandinavische design van de 
telefoon is een welkome aanvulling in iedere vergaderruimte.  
 
Spontane telefonische conferenties 
Met de Konftel 250 kunt u op eenvoudige wijze spontane telefonische 
conferenties met één of meerdere partijen opzetten. een betere manier van 
informatie overbrengen of het delen van ideeën is er niet.

OmniSound® 2.0 – sensationeel geluid 
In alle Konftel-telefoons is onze gepatenteerde audiotechnologie omniSound® toegepast om een 
kristalheldere stemtransmissie te garanderen. Met omniSound® 2.0 is de Konftel 250 in staat een 
nog hoogwaardigere geluidskwaliteit te leveren. net als bij omniSound®, maakt ook omniSound® 2.0 
voor de meest optimale geluidservaring gebruik van full duplex, een omnidirectionele microfoon en 
drie luidsprekers. omniSound® 2.0 beschikt naast geluidsonderdrukking, waardoor storend  
achtergrondgeluid tot een minimum wordt beperkt, ook over een equalizer die het u mogelijk maakt 
het geluidsniveau tijdens de vergadering aan te passen.

AUDIOKENMERKEN 
omniSound® 2.0.

Microfoon:	Omnidirectioneel,	360˚.

Bereik:	tot	30	m2, > 10 personen.

Volume:	90	dB	SPL	0,5	m	(RMS).

Frequentiebereik:	200-3400	Hz.

Equalizer:	zacht,	neutraal	en	helder.

VERBINDINGEN 
Analoge	telefoonverbinding:	modulair	6/6	RJ11	op	een	
publiek analoog telefoonnetwerk of een analoge PBX.

Voeding:	AC-adapter	100-240	V	AC/14	V	DC.

Uitbreidingsmicrofoons:	modulair	4/4.

DIRECTORY
Telefoonboek:	50	contacten.

Oproepgroepen:	20	groepen.

OPNEMEN 

ondersteunt SD-geheugenkaarten tot 2 GB.

ANTIDIEFSTALBEVEILIGING
Antidiefstalbeveiliging:	Kensington	security	slot.

AFMETINGEN
Grootte:	diameter	240	mm,	hoogte	77	mm.

Gewicht:	1	kg.

Kleur:	koolzwart.

DISPLAY EN TOETSENBLOK 
Display:	verlicht	grafisch	(LCD),	128x64.

Toetsenblok:	alfanumeriek	0-9,	*,	#,	uit/R,	aan,	mute,	
hold, volume +, volume -, 5 menunavigatieknoppen, 
telefoonboek, conferentiehandleiding.

NALEVING ACTUELE WET- EN REGELGEVING 

Telecommunicatie:	TBR21,	47	CFR	Part	68/TIA,	IC	
CS-03	Issue	1	Jan.	1999.

EMC:	EN301	489-1,3.	EN	300	220-1,2,	FCC	subparts	
B en C.

Elektrische	veiligheid:	UL	60950-1,	EN	60950-1:2001.

OMGEVINGSFACTOREN 

Temperatuur:	5-40	°C.

Relatieve	vochtigheid:	20-80%,	niet-condenserend.

ACCESSOIRES
900102080		Uitbreidingsmicrofoons	vergroten	het	
stembereik	van	30	naar	70	m2.

900102083	Reiskoffer.	

900102084		Wandbevestiging.

GARANTIE
twee jaar.

Hoofdkantoor:	Konftel	AB,	Box	268,	901	06	Umeå,	Zweden 
Tel.:	+46	(0)90	-70	64	89,	Fax:	+46	(0)90-13	14	35,	info@konftel.com,	www.konftel.com

Lokale kantoren:	GB	-	uk@konftel.com.	Frankrijk	-	emea@konftel.com. 
India	-	india@konftel.com.	Duitsland	-	dach@konftel.com,	VS	-	na@konftel.com.
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