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Opatentowana technologia OmniSound® od lat 

zapewnia telefonom Konftel krystalicznie czystà 

transmisjæ gùosu. Najnowsza wersja OmniSound® 2.0 

gwarantuje jeszcze lepszà jakoúã transmisji audio. 

Podobnie jak OmniSound® full duplex, 

OmniSound® 2.0 wykorzystuje mikrofon dookólny 

i trzy g³oœniki dla optymalnej obs³ugi audio. 

OmniSound® 2.0 wzbogacono o innowacyjne funkcje

takie jak t³umienie szumów, które minimalizuje 

rozpraszaj¹ce szumy t³a, szerokopasmow¹ transmisjê 

g³osu 7 kHz podczas rozmów VoIP 

oraz korektor graficzny umo¿liwiaj¹cy dostosowanie 

poziomów dŸwiêku podczas spotkania.

®OmniSound  2.0 - rewolucja dŸwiêku

Bezprzewodowy telefon 

konferencyjny Konftel 

umo¿liwia swobodne 

przemieszczanie siê 

pomiêdzy wieloma 

salami konferencyjnymi.

Pe³na mobilnoœæ
Rozmowy prywatne

Uczyñ wygodny w u¿yciu 

i wszechstronny Konftel 

jedynym telefonem, z którego 

korzystasz. Jeœli czeka Ciê 

prywatna rozmowa, zwyczajnie 

wy³¹cz g³oœniki i u¿yj 

bezprzewodowego 

zestawu s³uchawkowego.

Dodatkowe mikrofony 

pozwalaj¹ rozmawiaæ 

w duýym pomieszczeniu.

Wielu uczestników

Przechowuj zapisy audio rozmów 

i konferencji - do 70 godzin 

na jednej karcie SD.

Nagrywanie rozmów

Dziêki telefonom Konftel poprawisz jakoœæ dŸwiêku 

swoich wideokonferencji. Przy pomocy jednego przycisku 

prze³¹czysz siê z rozmowy telefonicznej na sieciow¹.

Wideokonferencje przez Internet

Ponad dwie dekady 
w œwiecie nowoczesnych technologii

Konftel jest najwiêkszym europejskim producentem telefonów 

konferencyjnych. Poprzez rozwój technologii telekonferencyjnych 

umo¿liwia przedsiêbiorstwom i organizacjom na ca³ym œwiecie poprawê 

wzajemnych relacji i lepsz¹ wspó³pracê. Poniewa¿ wygodne korzystanie 

z telefonu zale¿y od jego funkcjonalnoœci i jakoœæ dŸwiêku, w ka¿dym 

modelu telefonu konferencyjnego Konftel zastosowana jest technologia 

OmniSound®, zapewniaj¹ca krystaliczn¹ czystoœæ po³¹czenia. 

Od ponad 20 lat Konftel przoduje w opracowywaniu nowych technologii 

i wci¹¿ udowadnia swoj¹ wysok¹ innowacyjnoœæ. 

Firma zdoby³a wiele nagród za unikalne rozwi¹zania, w tym presti¿owe 

wyró¿nienie “Product Differentiation Innovation and Sales Leadership 

Award” od Frost & Sullivan. Ka¿de spotkanie przy u¿yciu Konftel 

to korzyœæ dla œrodowiska naturalnego. Rezygnacja z ka¿dej 

niepotrzebnej podró¿y, poza oszczêdnoœci¹ czasu i pieniêdzy, 

oznacza zmniejszenie emisji dwutlenku wêgla.



Konftel 300 - do wszystkich 

rodzajów audiokonferencji

Konftel 300IP - SIP 

z mo¿liwoœci¹ po³¹czenia do 5 lokalizacji
 

Du¿e sale konferencyjne

Modele Konftel 300 i Konftel 300IP s¹ zaawansowanymi, a jednoczeœnie prostymi w u¿yciu telefonami konferencyjnymi. 

Pod³¹czenie dodatkowych mikrofonów i urz¹dzeñ zewnêtrznych pozwala na ich zastosowanie 

podczas bardzo du¿ych konferencji.

Konftel 300/300IP mo¿e byæ pod³¹czony 

do systemów nag³aœniaj¹cych lub systemów PA 

dla uzyskania lepszego efektu audio.

G³oœniki

Interfejs PA

Wzmacniacz

Konftel 300/300IP mo¿e byæ pod³¹czony 

do u¿ywanego w du¿ej sali konferencyjnej systemu PA 

z zewnêtrznymi g³oœnikami i mikrofonami.

Mixer

G³oœniki

Mikrofony

Interfejs PA Wzmacniacz

Bezprzewodowy 

zestaw s³uchawkowy

Opcje rozbudowy

Uniwersalne telefony konferencyjne

Wygodæ takiego rozwiàzania potwierdza stale rosnàca liczba uýytkowników Konftel na caùym úwiecie. Ka¿dy, kto na co dzieñ wykorzystuje 

telefon g³oœnomówi¹cy powie, jak bardzo jest to wygodne. Ka¿dy, kto u¿ywa aparatu Konftel potwierdzi, ¿e to najlepsze rozwi¹zanie!

Jeœli potrzebujesz samodzielnego telefonu konferencyjnego do biura, wybierz jeden z dedykowanych telefonów konferencyjnych Konftel. 

Bêdziesz mieæ mo¿liwoœæ przeprowadzania szybkich spotkañ, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Dziêki rozwi¹zaniom Konftel Twoi wspólpracownicy bêd¹ bardziej dostêpni przy przeprowadzaniu wa¿nych spotkañ. 

Oferujemy modele zarówno dla ma³ych jak i du¿ych sal konferencyjnych, funkcjonalne i ³atwe w obs³udze, 

z doskona³¹ jakoœci¹ dŸwiêku dziêki technologii OmniSound®, która sprawia, ¿e rozmowy brzmi¹ naturalnie.

Konftel 300W DECT 

do bezprzewodowego 

u¿ycia w dowolnym miejscu

Konftel 250 analogowy 

z mo¿liwoœci¹ rozbudowy 

o dodatkowe mikrofony.

Konftel 300M GSM 

dla biur mobilnych
 

Zdarza siê, ¿e nie ma czasu na zarezerwowanie sali konferencyjnej, a spotkanie musi odbyæ siê natychmiast. 

W takiej sytuacji naj³atwiej jest zebraæ pracowników wokó³ biurka i sprawnie przeprowadziæ szybk¹ audiokonferencjê. 

Konftel 100 

po³¹czenia analogowe

Konftel 60W - uniwersalna przystawka 

konferencyjna z mo¿liwoœci¹ rozbudowy 

o dodatkowe mikrofony.

GSM

DECT

Œrednie sale konferencyjne

Gabinet / biurko / mniejsze sale konferencyjne



Produkty Konftel

 

 

Niniejsze t³umaczenie nale¿y do KONTEL-TELECOM, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treœci bez zezwolenia jest niedozwolone. 
Materia³ do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgod¹ w³aœciciela wyra¿on¹ w umowie partnerskiej.

Konftel 100 Konftel 300 Konftel 300IPKonftel 300MKonftel 300WKonftel 250Konftel 60W

SPOSÓB POD£¥CZENIA

ZASIÊG DZIA£ANIA

Du¿a sala konferencyjna, aula

Œrednia sala konferencyjna 

Gabinet / biurko / ma³a sala konferencyjna

Iloœæ osób w pomieszczeniu

Iloœæ osób w pomieszczeniu - 
urz¹dzenie z pod³¹czonym systemem PA

> 16 > 16

Do 10 Do 10Do 10Do 6Do 6 Do 10Do 10

3G/GSM

Pod³¹czenie do linii analogowej

ND ND ND 60h 30h ND

FUNKCJE

Integracja z systemami DECT/GAP

Do komputera do VoIP

Do telefonu systemowego, ISDN lub IP

Do telefonu GSM lub DECT

Wybór linii z mo¿liwoœci¹ ³¹czenia po³¹czeñ

®OmniSound  

®Bluetooth

Wyœwietlacz

MENU z ksia¿k¹ telefoniczn¹, wyborem 
jêzyka, zegarem, dat¹, czasem rozmowy 

Przycisk szybkiego zestawiania konferencji

Asystent konferencji

Baza DECT (do pod³¹czenia linii analogowej)

£adowarka do dwóch akumulatorów

Kable do telefonów DECT/GSM

Pilot (*zapowiedŸ)

Dodatkowe mikrofony

OPCJONALNE AKCESORIA

Kabel USB do VoIP

®OmniSound  2.0

Nagrywanie rozmów na kartach SD

Interfejs do pod³¹czenia systemu PA

SIP do VoIP

Power over Ethernet

Pod³¹czenie bezprzewodowej s³uchawki

Czas dzia³ania akumulatora

Port mini USB do pod³¹czenia komputera

Podstawka / Stacja ³aduj¹ca

ND

Klawiatura

Iloœæ osób w pomieszczeniu - 
urz¹dzenie z dodatkowymi mikrofonami 

Do 16 Do 16 Do 16Do 16Do 10

* *
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