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CECHY WSPÓLNE SERII 
KONFTEL 300:
• Wiele możliwości połączeń: 

analogowe, SIP i komputer
oraz bezprzewodowe DECT 
i komórkowe

• OmniSound® – doskonała jakość 
dźwięku z obsługą dźwięku HD

• Asystent konferencji pomaga 
nawiązywać połączenia 
wielostronne i zapisuje grupy 
konferencyjne

• Książka telefoniczna
• Wielojęzyczne menu i skrócona 

instrukcja obsługi
• Nagrywanie spotkań na karcie 

pamięci
• Dwuletnia gwarancja 

 Konftel 300 i 200 
Telefony konferencyjne do wszystkich spotkań

MODEL 
KONFTEL

Połączenia Unikalne cechy Akcesoria

Akumulator
w zestawie

Funkcja 
nagrywania 

na karcie 
SD

Tryb linii: 
przełączanie

na smartfonai łączenie 
połączeń

Aplikacja 
Konftel Unite

Konfiguracja
przez 

Internet

Możliwość 
aktualizacji

Mikrofony 
zewnętrzne, 

1 para

Stacja 
bazowa
Konftel 

IP DECT 10 

Moduł  
PA box

Zdalne 
sterowanie

Kable 
do telefonu 

GSM

Konftel 300IPx

Konftel 300IP

Konftel 300

Konftel 300Mx

Konftel 300Wx

Konftel 250

* Za pomocą kabla do telefonu komórkowego (wyposażenie dodatkowe)            ** Model z analogową stacją bazową DECT 
*** Kompatybilny ze stacjami bazowymi Konftel IP DECT 10 oraz stacjami bazowymi SIP DECT innych marek

** ***

*

Prosty w obsłudze telefon konferencyjny oferujący doskonałej jakości 
dźwięk ma zasadnicze znaczenie dla udanych spotkań na odległość. 
Modele Konftel 300 wyglądają bardzo podobnie i mają wiele głównych 
cech wspólnych. Oferują OmniSound®HD, który zapewnia dźwięk HD, 
a także asystenta konferencji, książkę telefoniczną, zapisywanie grup 
konferencyjnych i inne przydatne funkcje do sprawnego zarządzania 
spotkaniami. Wiele modeli potrafi także obsługiwać rozmowy pochodzące 
z różnych połączeń lub linii. 

Kolejną przydatną funkcją jest nagrywanie spotkań i notatek głosowych 
na karcie SD. Można odtwarzać, zapisywać i udostępniać swoje nagrania. 
Konftel 200 jest wyposażony w naszą technologię dźwięku OmniSound®, 
choć generalnie oferuje mniej funkcji. 

Aby znaleźć model najlepiej dostosowany do określonych potrzeb, należy 
zastanowić się, jak mają wyglądać organizowane spotkania. Czy będą 
bazować na telefonach stacjonarnych czy komórkowych? Czy będą 
odbywać się małych czy dużych pomieszczeniach? Czy mają korzystać 
z inteligentnych funkcji czy stawiać na maksymalną prostotę? Niezależnie 
od wyboru, wyjątkowa jakość dźwięku potrafi wprawić w zdumienie. 

Krótki przewodnik
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© Konftel AB. Zgodnie z przyjętą polityką ciągłego doskonalenia naszych produktów, zastrzegamy sobie 
prawo do zmiany danych technicznych produktów bez uprzedzenia. Najnowsze informacje są dostępne 
na stronie www.konftel.com.

Konftel to czołowa firma i silna marka globalna w branży urządzeń telekonferencyjnych. Od 1988 roku 
staramy się pomagać ludziom na całym świecie w prowadzeniu spotkań bez względu na dzielącą ich 
odległość. Nasze doświadczenie pokazuje, że telekonferencje są wspaniałym sposobem na oszczędzanie 
czasu i pieniędzy, a zarazem przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Warunkiem udanych 
spotkań jest wysoka jakość dźwięku, dlatego wszystkie telefony konferencyjne Konftel są wyposażone w 
zastrzeżoną technologię dźwięku OmniSound®. Siedziba firmy znajduje się w Szwecji, a produkty marki 
Konftel są sprzedawane na całym świecie. Więcej informacji o firmie i produktach znajdziesz na stronie 
www.konftel.com

DANE DYSTRYBUTORA

Konftel 300IP 
Innowacyjne telekonferencje

Konftel 300IP wykorzystuje protokół SIP, posiada 
zintegrowany mostek konferencyjny do połączeń 
pięciostronnych, oferuje intuicyjną konfigurację 
przez Internet i obsługuje technologię Power over 
Ethernet. Możliwości rozbudowy czynią go idealnym 
rozwiązaniem także do naprawdę dużych pomieszczeń.

Konftel 300
Obsłuży wszystkie spotkania
Liczne możliwości połączeń i rozbudowy sprawiają, że 
Konftel 300 to uniwersalny telefon nawet
w przypadku naprawdę dużych pomieszczeń.

Konftel 300Mx 
Spotkania bez granic
Wystarczy karta SIM, aby w dowolnej chwili wziąć 
udział w bezprzewodowej telekonferencji. Proste 
łączenie połączeń GSM i IP w jedną konferencję. 
Akumulator zapewnia do 30 godzin rozmowy. 
Do spotkań w dużych i małych pomieszczeniach.

Zastrzeżona technologia dźwięku OmniSound®  
gwarantuje imponujący i krystalicznie czysty dźwięk 

full-duplex w obie strony. Dzięki zastosowaniu  
głośników i niezwykle czułego mikrofonu zbierającego 
dźwięk w promieniu 360°, wszyscy uczestnicy słyszą 

wyraźny i silny dźwięk.  

OmniSound® zapewnia  
dźwięk HD w połączeniach VoIP. Urządzenie 

wyposażono także w automatyczne eliminowanie 
efektu echa i tłumienie szumu, które minimalizują 

zakłócenia otoczenia. 

Dzięki urządzeniu Konftel można poruszać się  
po pomieszczeniu, rozmawiać, dyskutować  

i debatować z innymi, zachowując wspaniałą jakość 
dźwięku, który jest całkowicie pozbawiony irytującego 

obcinania dźwięku, tłumienia i pogłosu.  
Trudno o bardziej naturalną rozmowę.

*Wymagane mikrofony zewnętrzne   ** Wymagany dodatkowy moduł PA box

Konftel 300IPx
The Art of Easiness
Wystarczy jedno kliknięcie, aby rozpocząć spotkanie 
lub do niego dołączyć. Z telefonem konferencyjnym 
Konftel 300IPx obsługiwanym przez aplikację Konftel 
Unite prowadzenie rozmów konferencyjnych jest 
proste jak nigdy dotąd.

Konftel 
300IPx

Konftel 
300IP

Konftel 
300

Konftel 
300Mx

Konftel 
300Wx

Konftel 
250

<12 osób

<20 osób*

20+ osób**

Wielkość spotkania

Konftel 300Wx 
Bezprzewodowe telekonferencje

Akumulator pozwala na 60 godzin rozmowy, więc 
Konftel 300Wx jest całkowicie bezprzewodowy 
dzięki technologii DECT. Umożliwia także połączenia 
z telefonami komórkowymi i komputerami dzięki 
opcji łączenia połączeń. Do małych i dużych spotkań.

Konftel 250
Prosty, choć wyrafinowany

Konftel 250 z gniazdem linii analogowej doskonale 
nadaje się do zwykłych spotkań w dużych i małych 
salach konferencyjnych.

NEW

KONFTEL UNITE 
One touch conferencing

Doskonała jakość dźwięku


