
Conference phones for every situation

Konftel 300

De Konftel 300 – zoiets
heeft u nog nooit gehoord
De nieuwe Konftel 300 is een revolutie op zich. nooit eerder zijn zoveel unieke 
en innovatieve functies in één vergadertelefoon gecombineerd.
 Wat dacht u bijvoorbeeld van een conferentiegids die in een handomdraai 
meerdere gesprekken organiseert? of de SD-geheugenkaart waarmee gesprek-
ken kunnen worden opgenomen? en de lijnkeuzestand die het wisselen tussen 
en het combineren van drie verbindingstechnieken toestaat? en de lijnkeuze-
stand waarmee u kunt kiezen en combineren tussen drie verbindingen (PC, 
GSM en gewone telefoonlijn).
 Met expansie-microfoons kunt u het bereik vergroten, ideaal voor grotere ver-
gaderruimtes, de draadloze headset een PA-systeem. Het spreekt voor zich dat 
de geluidskwaliteit van de Konftel 300 ongeëvenaard is door omniSound® 2.0, 
een splinternieuwe en gepatenteerde techniek van Konftel.
 en tot slot heeft de Konftel 300 een indrukwekkend Scandinavisch design dat 
op geen enkel bureau of vergadertafel misstaat!

Voordelen van de Konftel 300
•	 OmniSound® 2.0, een nieuwe generatie  
 geluidstechniek.

•	 Dankzij	een	USB-aansluiting	kan	de	telefoon		
 worden gebruikt voor VoIP-gesprekken.

•	 Met	de	lijnkeuzestand	kunt	u	wisselen	tussen		
	 analoge,	USB-	en	GSM/DECT-verbindingen,		
 maar ook combineren.

•	 Conferentiegids	om	in	een	handomdraai	 
 meerdere gesprekken te organiseren.

•	 Sla	uw	vergaderingen	op	een	SD-geheugen- 
 kaart op en luister ze later af.

•	 Aansluiting	van	extra	uitbreidingsmicrofoons		
 voor grotere vergaderruimtes.

•	 Aansluiting	van	optionele	draadloze	headset	 
 of PA-systeem.

•	 Upgraden	met	handige	functies,	wat	het	 
 systeem toekomstbestendig maakt.

•	 2	jaar	garantie.
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Konftel 300

TECHNISCHE GEGEVENS
Grootte:	diameter	240	mm,	hoogte	77	mm.
Gewicht:	1	kg.
Kleur: koolzwart.
Display:	verlicht	grafisch	(LCD)	128x64.
Keypad:	alfanumeriek	0-9,	*,	aan/R,	uit,	mute,	hold,	
volume	+,	volume	-,	5	navigatieknoppen	voor	menu,	
lijnkeuzestand, conferentiegids.
Microfoon: omnidirectioneel, frequentiebereik:
200-3300	Hz,	analoge	lijn	200-7000	Hz,	 
USB	150-15000	Hz	Playback.
Ontvangstbereik: tot 30 m2,	>	10	mensen.
Luidsprekers: frequentiebereik: 200-3300 Hz, analoge lijn 
200-7000	Hz,	USB	150-15000	Hz	Playback.
Volume:	90	dB	SPI	0,5m	,	drie	volumes	(zacht,	neutraal,	
hard).
Geheugen: ondersteuning voor SD-geheugenkaarten tot 
2	GB.
Antidiefstalbeveiliging: Kensington security slot.
Upgrades: de Konftel PC Suite werkt de sofware van de 
Konftel	300	bij	via	de	USB-verbinding.

VERBINDINGEN 
Analoge telefoonverbinding:	modulair	6/6	modulair	
(RJ11)	op	een	publiek	analoog	telefoonnetwerk	of	een	
analoge	PBX.
PC-verbinding:	USB	2.0.	Mini	B.
GSM/DECT-verbinding:	6/6	DEC.
Stroombron:	transformator	100-240	V	AC/14	V	DC.
Uitbreidingsmicrofoons:	modulair	4/4.
Extra:	modulair	4/4	voor	draadloze	headset.

OMGEVING    
Temperatuur:	5-40	°C.
Relatieve luchtvochtigheid:	20-80%,	niet-condenserend.
Aanbevolen akoestiek
Nagalmtijd:	0,5	s	RT	60.
Achtergrondgeluid:	45	dbA.

GOEDKEURINGEN 
Telecommunicatie:	TBR21,	47	CFR	Part	68/TIA,	 
IC	CS-03	Issue	1	Jan.	1999.
EMC:	EN	301	489-1,3.	EN	300	220-1,2,	FCC	subpart 
B	en	C.
Elektrische veiligheid:	UL	60950-1,	EN	60950-1:2001.

ACCESSOIRES
Uitbreidingsmicrofoons: directionele cardioïde microfoons 
vergroten	het	bereik	van	30	tot	70	m2. 
Art.	nr.	900102080.
Aansluitkabel PA-systeem:	art.	nr.	900103392.
Draagtas Konftel 300:	art.	nr.	900102083
Wandbevestiging:	art.	nr.	900102084.

UPGRADES zie www.konftel.com/300
SD-gespreksrecorder:	(900102081).
Aansluiting draadloze headset:	(900102082).
Aansluiting PA-systeem:	(900102087).

GARANTIE
twee jaar.

eén en al functionaliteit
De Konftel 300 vergroot het toepassingsgebied van de vergadertelefoon.
Naast een ongeëvenaarde geluidskwaliteit beschikt het systeem over 
intelligente functies en opties om de kwaliteit van uw vergadergesprek-
ken te verbeteren.

Handige conferentiegids
De conferentiegids organiseert in een handomdraai meerdere gesprekken. 
Deze splinternieuwe functie kan tot 20 groepen opslaan en bespaart dus 
alle problemen van het opstellen van een gewone telefoonconferentie. 
Individuele contacten kunnen in het telefoonboek worden opgeslagen.

Wisselen tussen en combineren van verbindingen
naast een traditionele analoge verbinding is het met de Konftel 300 
ook	mogelijk	uw	computer	te	gebruiken	voor	VoIP-gesprekken	via	7	
kHz breedband stemtransmissie. GSM’s en draadloze DeCt-telefoons 
worden via een optionele kabel verbonden. De lijnkeuzestand maakt het 
in een handomdraai wisselen tussen en combineren van verschillende 
verbindingen mogelijk. Dankzij de Konftel 300 kunnen gesprekken via 
verschillende verbindingen worden gecombineerd.

Opslaan op geheugenkaart
De Konftel 300 ondersteunt SD-geheugenkaarten, zodat vergaderingen 
kunnen worden opgenomen om op een later tijdstip afgeluisterd te wor-
den. De geheugenkaart kan in een pc worden geplaatst, zodat de gebrui-
ker de audiobestanden van de vergadering kan beluisteren, versturen of 
opslaan. De kaart kan ook worden gebruikt om de Konftel 300 met nieuwe 
functies te upgraden.

Uitbreidingsmogelijkheden voor grotere ruimtes
Uitbreidingsmicrofoons	zijn	een	effectieve	manier	om	het	stemopname-
bereik te verdubbelen. Met de additionele microfoons wordt het bereik 
in de vergaderruimte gemakkelijk verdubbeld. er kan ook een draadloze 
headset worden aangesloten op de Konftel 300 om presentaties te belu-
isteren.  
 Voor een nog krachtiger geluidseffect kan de Konftel 300 worden 
aangesloten op een bestaand PA-systeem. Voor het aansluiten van een 
draadloze headset of een PA-systeem is een software-upgrade vereist.

OmniSound® 2.0 - sensationeel geluid
onze gepatenteerde geluidstechniek omniSound® is in alle Konftel-telefoons toegepast om een 
kraakheldere stemtransmissie te garanderen. Wij tillen omniSound® nu naar een hoger plan met 
omniSound® 2.0 waarmee de Konftel 300 een nog indrukwekkender geluidskwaliteit kan leveren. 
omniSound® maakt gebruik van full duplex, een omnidirectionele microfoon en drie luid sprekers 
voor een optimale geluidservaring. omniSound® 2.0 is uitgebreid met innovatieve functies: 
geluidsonderdrukking minimaliseert storende achtergrondgeluiden, breedband stemtransmissie 
zorgt	voor	7	kHz	tijdens	VoIP-gesprekken	en	een	equalizer stelt u in staat het geluid tijdens uw 
vergadering bij te stellen.
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