
Conference phones for every situation

De Konftel 300IP voor innovatief 
telefonisch vergaderen
De Konftel 300IP is een flexibele conferentietelefoon die zich uitstekend 
leent voor bedrijven die IP-telefonie gebruiken. De telefoon is voorzien van 
de door Konftel gepatenteerde audiotechniek: OmniSound® 2.0 met breed-
bandgeluidskwaliteit om een helder en natuurlijk geluid te garanderen. 
 De stijlvol ontworpen Konftel 300IP behuist diverse intelligente functies 
om de telefonische vergaderingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo 
kunt u uw vergaderingen opnemen en opslaan op een SD-geheugenkaart. 
De conferentiegids maakt het mogelijk om met één druk op de knop vooraf 
geprogrammeerde groepen te bellen. Contacten kunnen in een handomdraai 
worden geïmporteerd en geëxporteerd via de webinterface. Met de functie 
persoonlijk gebruikersprofiel kunt u uw eigen telefoonboek samenstellen.
 De Konftel 300IP leent zich ook uitstekend voor grotere vergaderruimtes 
dankzij de mogelijkheid voor uitbreidingsmicrofoons, een draadloze externe 
hoofdtelefoon en het PA-systeem van de telefoon.
 Met de Konftel 300IP beschikt uw organisatie over een conferentietelefoon 
van topkwaliteit, waarin alle voordelen van IP-telefonie zijn gecombineerd 
met innovatieve nieuwe functies.

Voordelen van de Konftel 300IP
•	OmniSound® 2.0 met breedbandcapaciteit

•	Conferentietelefoon	voor	open	source	 
   SIP-omgevingen

•		PoE	(Power	over	Ethernet)

•		5-weg	gesprekken

•		Opname	van	gesprekken	op	SD-card

•		Draadloze	hoofdtelefoonaansluiting

•			Gebruikersprofielen	voor	opslaan	van	 
persoonlijke contacten en instellingen

•			De	conferentiegids	vereenvoudigt	bellen

•		Telefoonboek

•			Web-based	configuratie

•			Exporteren	en	importeren	van	contacten	en	
instellingen vereenvoudigt installatie

•			Uitbreidingsmicrofoons	verbreden	het	 
stemopnamebereik	(accessoire)

•		Aansluiting	op	een	PA-systeem	(accessoire)

•			Upgraden	mogelijk,	wat	het	systeem	 
toekomstbestendig maakt

•			Twee	jaar	garantie
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De Konftel 300IP combineert alle voordelen van IP-telefonie met de innovatieve 
nieuwe functies van Konftel voor nog efficiënter telefonisch vergaderen. 

VoIP Technologie op basis van SIP-standaarden
De Konftel 300IP kan worden aangesloten op een IP PBX-systeem als direct op het 
systeem of dienst van een  VoIP service provider. De telefoon is gebaseerd op SIP 
(RfC	3261)	en	is	compatibel	met	de	meeste	SIP-platforms.	Om	de	aansluitings-
mogelijkheden te vereenvoudigen, ondersteunt de Konftel 300IP ook Power over 
Ethernet.

Voer 5-weg gesprekken
De	Konftel	300IP	kan	vier	SIP-verbindingen	per	sessie	verwerken.	U	kunt	de	 
verbindingen	ook	linken	voor	een	5-weg	gesprek.	

Gebruikersprofielen
Tot	vier	gebruikers	kunnen	hun	voorkeursinstellingen	en	persoonlijke	contacten	 
opslaan en die worden getoond na een met een wachtwoord beschermde inlogpagina. 

Gesprek opnemen op geheugenkaart
De Konftel 300IP heeft een gesprekopnamefunctie op SD-geheugenkaarten.  
Dit maakt het mogelijk uw vergaderingen op te nemen en notulen te dicteren.  
Met de PC kan de gebruiker de gesprekken van SD-geheugenkaart opslaan,  
afluisteren, of delen via mail.

Draadloze hoofdtelefoon aansluiten
Door een hoofdtelefoon aan te sluiten op de Konftel 300IP wordt het geluid van de 
hoofdtelefoon en de telefoon simultaan naar de andere partijen gestuurd. Dit is een 
handige functie bijvoorbeeld bij onderwijssituaties. 

De conferentiegids vereenvoudigt bellen
Door een groep aan te maken in de conferentiegids kunnen alle deelnemers met 
één druk op een knop worden opgeroepen. Handig bij herhalende telefonische 
vergaderingen zoals wekelijke verkoopbesprekingen. De conferentiegids kan tot  
20 groepen per profiel opslaan.  

Telefoonboek 
Sla	tot	1.000	contacten	per	gebruikersprofiel	op	in	het	telefoonboek.	De	contacten	
kunnen eenvoudig worden beheerd via de webinterface.

Eenvoudige configuratie via de webinterface
De Konftel 300IP wordt het makkelijkst geconfigureerd via de webinterface.  
Instellingen en contacten kunnen worden geëxporteerd en geïmporteerd voor  
een eenvoudige overdracht naar andere Konftel 300IP toestellen. 

Uitbreidingsmogelijkheden voor grotere ruimtes
Uitbreidingsmicrofoons	vergroten	het	stemopnamebereik	van	30	m2 tot	ruim	70	m2.  
De omnidirectionele microfoon van de Konftel 300IP zorgt er voor in combinatie 
met de directionele microfoons voor dat het stemopnamebereik in grotere vergader-
ruimtes optimaal is. Voor een nog indrukwekkender audiogeluid kan de Konftel 
300IP worden aangesloten op een extern PA-systeem.

TALEN 
Menu	en	Snelgids:	Deens,	nederlands,	Engels,	
Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Pools,  
Russisch,	Spaans,	Turks	en	Zweeds 

BELFUNCTIES  
Gesprek	in	de	wacht																																			
Gesprek	laten	wachten
Gesprek	parkeren/vrijgeven	 
(indien	ondersteund	door	PBX)
Gesprek	aannemen	 
(indien	ondersteund	door	PBX)
Gesprek	opnemen	(lokaal	op	SD-kaart)			
Conferentiegids:	20	groepen	per	profiel,	4	partijen/
groep
Consultatie in de wacht 
Belschema 
Bellen:	telefoonnummer	en	SIP	URI	
EnUM-ondersteuning	(E.164)	indien	 
ondersteund	door	PBX/Server
lokale	5-weg	gesprekken													
Muziek bij in de wacht staan indien  
ondersteund door PBX
Twee	te	configureren	SIP-accounts		

Direct doorverbinden      

AUDIOKENMERKEN
OmniSound® 2.0 breedband geluidskwaliteit
Microfoon: omnidirectioneel
Ontvangstbereik: tot 30 m2		(>	10	mensen)
luidsprekers:	frequentiebereik:	200–7000	Hz
Volume:	max.	90	dB	SPl	0,5	m
Equalizer:	zacht,	neutraal,	hard
Codecs:	G722,	G711,	G729ab
DTMf:	In-band/via	RTP/SIP	InfO
RTP/RTCP																																					

SRTP

DIRECTORY
Telefoonboek:	<	1000	nummers	per	profiel
Directory	exporteren/importeren
Bellijst
Gebruikerprofiel:	4	profielen	(met	wachtwoord	
beschermd)

INTEROPERABILITEIT
SIP	2.0,	RfC3261	en	bijbehorende	RfC’s

Zie	www.konftel.com/300IP	

OPNEMEN
Ondersteuning	voor	SD-geheugenkaarten	tot	2	GB

NETWERK EN VOEDING
DHCP en statische IP                                          
nTP	en	SnTP
Ethernet	10/100	Base	T
nAT	traversal:	STUn	en	ICE
Software-upgrade:	TfTP/HTTP/HTTPS
Exporteren/importen	van	profielen	met	 
instellingen
Embedded	webserver,	HTTP/HTTPS
Web-based	remote-configuratie
Web-based	diagnose

logbestanden:	logniveau,	netwerkstatistieken

VEILIGHEID
Authenticatie: Basis of Periodiek
Transport:	TlS	en	SRTP	

Met wachtwoord beschermde accounts

AFMETINGEN
Grootte:	diameter	240	mm,	hoogte	77	mm
Gewicht:	1	kg

Kleur: diepzwart

DISPLAY EN TOETSENBORD
Display:	lCD,	128x64	pixels	(5x2,5	cm)
Toetsenbord:	alfanumeriek	0-9,	*,	aan,	uit,	
mute,	hold,	volume	+,	volume	-,	5	menunaviga-
tieknoppen, lijnmodus, conferentiegids

ANTIDIEFSTALBEVEILIGING
Kensington® security slot

VERBINDINGEN
Ethernet:	RJ45
AUX	(hoofdtelefoon/PA):	modulair	4/4
Uitbreidingsmicrofoons:	modulair	4/4

VOEDING
Power	over	Ethernet	IEEE	802.3af
Transformator:	100-240	V	AC/13,5	V	DC.

NALEVING ACTUELE WET- EN REGELGEVING
Veiligheid:	En	60950-1:2006,	AnSI/Ul	60950-
1-2002,	CAn/CSA-C22.2,	no.	60950-1-03
EMC/Radio:	En	301	489-3	V1.4.1	(2002-08),	
En	301	489-1	V1.6.1	(2005-09),	fCC	Part	15	
subpart	B	class	A,	fCC	Part	15	subpart	C,	En	
300220-1:2000,	En	300220-2:2000	RoHS

OMGEVINGSFACTOREN
Temperatuur:	5-40	°C
Relatieve	luchtvochtigheid:	20-80%, 
niet condenserend

STANDAARD MEEGELEVERD
Konftel 300IP, SD-geheugenkaart, voeding, 
voedings- en netwerkkabel, Snelgidsen

ACCESSOIRES 
900102080		Uitbreidingsmicrofoons,	1	paar 
900102087		Interface	voor	aansluiting	op	
externe luidspreker en microfoonsysteem 
(PA-systeem)
900103384		Wirelock

GARANTIE
2 jaar

Veel nieuwe functies

OmniSound® 2.0 - sensationeel geluid
In alle Konftel-telefoons is onze gepatenteerde geluidstechniek OmniSound®  
toegepast om een kraakheldere stemtransmissie te garanderen. Dankzij  
OmniSound® 2.0 met breedband geluidskwaliteit kan de Konftel 300IP een nog 
indrukwekkendere audiokwaliteit leveren. Net als OmniSound® duplex, gebruikt 
OmniSound® 2.0 een omnidirectionele microfoon en drie luidsprekers voor een 
optimale geluidservaring. OmniSound® 2.0 is uitgebreid met innovatieve nieuwe 
functies;	–	geluidsonderdrukking minimaliseert storend achtergrondgeluid, breed-
band stemtransmissie	transmissie	zorgt	voor	een	7	kHz	geluidssignaal	en	een	
equalizer stelt u in staat de geluidsniveaus tijdens vergaderingen bij te stellen.

©	Konftel	AB	Art.	nr.:	900106220	herz.	A	 
In lijn met ons beleid van continue productontwikkeling behouden wij het recht voor de productspecificaties zonder vooraf-
gaande	kennisgeving	te	wijzigen.	Kijk	op	www.konftel.com/300IP	voor	de	nieuwste	informatie.	

De instellingen en contacten worden eenvoudig beheerd via de Konftel 300IP Web Interface


