
Conference phones for every situation

Konftel 250 

Konftel 250 – Prosty, choć wyrafinowany
Telefon Konftel 250 jest znakomitym aparatem do prowadzenia telekonferencji i 
zapewnia doskonałą jakość dźwięku. To świetny wybór w przypadku podłączenia 
do linii analogowej. Gwarantuje doskonałą słyszalność, oferuje inteligentne 
funkcje i umożliwia rozbudowę.

Telefon Konftel 250 wyposażono w opatentowaną przez firmę Konftel tech-
nologię dźwięku OmniSound® 2.0, która zapewnia krystalicznie czysty dźwięk. 
Aparat umożliwia zapisywanie kontaktów w książce telefonicznej, jak również 
korzystanie z asystenta konferencji, który ułatwia zestawianie połączeń wie-
lostronnych oraz połączeń z wcześniej zaprogramowanymi grupami. Każdą 
rozmowę można zarejestrować na karcie pamięci SD.

Nowoczesne skandynawskie wzornictwo sprawia, że Konftel 250 będzie mile 
widzianym uzupełnieniem każdej sali konferencyjnej. Telefon ten sprawdzi się 
również w większych pomieszczeniach dzięki możliwości podłączenia dodatko-
wych zewnętrznych mikrofonów.

Telekonferencje pozwalają ograniczyć częste podróże służbowe, zaoszczę-
dzić czas i pieniądze. Są też przyjazne środowisku naturalnemu.

Zalety telefonu Konftel 250
• OmniSound® 2.0 – krystalicznie czysty 
 dźwięk.

• Gniazdo linii analogowej.

• Asystent konferencji ułatwiający połącze 
 nia wielostronne.

• Rejestrowanie rozmów na karcie pamięci SD.

• Zapisywanie kontaktów w książce  
 telefonicznej.

• Akcesoria: Opcjonalne mikrofony dodatkowe 
 do większych pomieszczeń.

• Dwuletnia gwarancja.



Konftel 250 

Spotkanie? To takie proste!   
Telefon Konftel 250 to proste w obsłudze, a zarazem nieocenione 
urządzenie w każdej firmie. Konftel 250 to najlepszy wybór, kiedy 
liczy się wspaniały dźwięk i łatwy dostęp do najbardziej potrzebnych 
funkcji! 
 
Prostota „Plug and Play”
Telefon Konftel 250 jest gotowy do pracy zaraz po podłączeniu do 
analogowej linii telefonicznej i gniazda zasilania! Szybko i prosto. 
Aparat jest wyposażony w asystenta konferencji, który w mgnieniu 
oka zestawia połączenia wielostronne. Tuż pod ręką jest też książ-
ka telefoniczna do zapisywania kontaktów.  
 
Rejestrowanie rozmów na karcie SD
Prosta obsługa Konftel 250 nie wyklucza możliwości korzystania z 
zaawansowanych innowacyjnych funkcji. Rejestrowanie spotkań 
na karcie pamięci SD to doskonałe narzędzie do dokumentowa-
nia i archiwizacji. Nagrania można później odtworzyć osobom 
nieobecnym na spotkaniu. 
 
Doskonała jakość dźwięku i skandynawski design
Telefon Konftel 250 jest oczywiście wyposażony w opatentowaną 
przez firmę Konftel technologię dźwięku OmniSound® 2.0, która 
zapewnia krystalicznie czysty dźwięk. Zastosowanie opcjonalnych 
dodatkowych mikrofonów pozwala skutecznie podwoić zasięg 
zbierania dźwięku. Zintegrowany w aparacie mikrofon dookólny 
oraz kierunkowe mikrofony dodatkowe zapewniają optymalne 
zbieranie dźwięku w większych pomieszczeniach. Telefon cechuje 
się nowoczesnym skandynawskim wzornictwem i jest mile widzia-
nym uzupełnieniem każdej sali konferencyjnej.

Spontaniczne telekonferencje
Telefon Konftel 250 umożliwia prowadzenie spontanicznych 
telekonferencji z jednym lub wieloma rozmówcami. Pozwala na 
wymianę informacji i pomysłów w prosty, wygodny sposób.

OmniSound® 2.0 – poczucie dźwięku 
We wszystkich telefonach firmy Konftel zastosowano naszą opatentowaną technologię dźwięku 
OmniSound®, która zapewnia krystalicznie czystą transmisję głosu. OmniSound® 2.0 w tele-
fonie Konftel 250 oferuje jeszcze lepszą jakość transmisji audio. Podobnie, jak OmniSound®, 
OmniSound® 2.0 wykorzystuje full duplex, mikrofon dookólny i trzy głośniki dla optymalnej 
obsługi audio. OmniSound® 2.0 posiada funkcję tłumienia szumów, która minimalizuje rozpra- 
szające szumy tła oraz korektor graficzny, umożliwiający regulację głośności podczas spotkań.

FUNKCJE AUDIO
OmniSound® 2.0. 
Mikrofon: dookólny, 360˚.
Zasięg zbierania dźwięku: do 30 m2, > 10 osób. 
Siła głosu: 90 db SPL 0,5 m (RMS). 
Charakterystyka częstotliwościowa: 200-3400 Hz. 
Korektor graficzny: miękki, neutralny, żywy.

GNIAZDA
Analogowe gniazdo telefoniczne: modularne 6/6
RJ11 do publicznej analogowej sieci telekomunika-
cyjnej lub analogowej centrali PBX.
Zasilanie: zasilacz 100-240 V AC/ 14 V DC, 6 m. 
Mikrofony zewnętrzne: wtyk modularny 4/4.

KATALOG
Książka telefoniczna: 50 kontaktów. 
Grupy rozmówców: 20 grup.

REJESTROWANIE
Obsługa kart pamięci SD do 2 GB.

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ 
Zabezpieczenie przed kradzieżą: gniazdo zabezpie- 
czenia Kensington.

WYMIARY
Wielkość: średnica 240 mm, wysokość 77 mm.
Ciężar: 1 kg.
Kolor: czarny, węgiel drzewny.

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Wyświetlacz: podświetlany graficzny ekran LCD,
128x64.
Klawiatura: alfanumeryczna 0-9, *, #, włączanie/R, 
wyłączanie, wyciszanie, wstrzymywanie, podgła- 
szanie, ściszanie, 5 klawiszy do nawigacji po menu, 
książka telefoniczna, asystent konferencji.

SPEŁNIONE NORMY
Telekomunikacyjne: TBR21, 47 CFR Część 68/TIA, 
IC CS-03 Wydanie 1999/01/01.
EMC (pole elektromagnetyczne): EN301 489-1,3. 
EN 300 220-1,2, FCC podrozdziały B i C. Bezpie-
czeństwo elektryczne: UL 60950-1, EN
60950-1:2001.

WARUNKI PRACY 
Temperatura: 5° – 40°C.
Wilgotność względna: 20-80% bez kondensacji.

WERSJE JĘZYKOWE
Menu i skrócone instrukcje obsługi: angielski, 
duński, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, 
niemiecki, norweski, polski, rosyjski, szwedzki, 
turecki, włoski.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Konftel 250, kabel zasilający i zasilacz, skrócona 
instrukcja obsługi, pozycja nr 910101065.

AKCESORIA
900102080 Dodatkowe mikrofony zwiększają zasięg 
zbierania dźwięku z 30 do 70 m2.
900102083 Futerał podróżny.
900102084 Uchwyt do mocowania na ścianie.

GWARANCJA 
Dwa lata.
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