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Konftel 300Mx
— bezprzewodowy
telefon konferencyjny GSM
na kartę SIM

Konftel 300Mx to jedyny na świecie komórkowy telefon konferencyjny.
Włóż kartę SIM i natychmiast rozpocznij spotkanie, bez zamieszania i kabli.
Gdziekolwiek masz zasięg telefonii komórkowej.
To oczywisty wybór dla firm, które preferują komunikację przez sieci
komórkowe lub pragną uzupełnić posiadane systemy naziemne. Akumulator
zapewnia do 30 godzin rozmów. Po rozładowaniu wystarczy ustawić aparat
na dołączonej podstawce ładującej i nadal kontynuować rozmowę.
Liczba uczestników połączeń wielostronnych zależy od operatora danej
sieci komórkowej. Zwykle można połączyć do sześciu numerów. Asystent
konferencji umożliwia automatyczne połączenie z wcześniej zdefiniowaną
grupą rozmówców, co jest niezwykle wygodne w przypadku regularnych
połączeń konferencyjnych.
Konftel 300Mx i aplikacja mobilna Konftel Unite to idealne połączenie,
które zmieni Twój smarfon w pilot do zarządzania telefonem konferencyjnym.
Wystarczy tylko jedno kliknięcie na ekranie smartfonu, aby rozpocząć
spotkanie lub dołączyć do niego. Użyj osobistej książki kontaktów i podczas
spotkania kontroluj funkcje 300Mx z poziomu własnego smartfonu.

CECHY KONFTEL 300Mx:
• Połączenia komórkowe
• Czysty dźwięk HD (USB i GSM)
w technologii OmniSound
• Sterowanie telefonem przez
aplikację na smartfonie
• Nagrywanie rozmów na karty SD
• Wymienny akumulator
• Do 30 h rozmów
• Hybrydowe połączenia
konferencyjne (USB + GSM)
• Rozbudowywalny do dodatkowe
mikrofony
• Asystent Konferencji ułatwiający
połączenia wielostronne
• Bezpłatne aktualizacje
• 2-letnia gwarancja
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OmniSound® – Doskonała jakość dźwięku
Opatentowana technologia dźwięku OmniSound® gwarantuje Twoim konferencjom krystalicznie czysty dźwięk obie
strony (full duplex). Dzięki zastosowaniu głośników i czułego mikrofonu zbierającego głos 360°, wszyscy uczestnicy
spotkania słyszą wyraźny i głośny dźwięk. OmniSound® zapewnia dźwięk HD w połączeniach VoIP, GSM i z
telefonem komórkowym. Urządzenie wyposażono także w automatyczne eliminowani echa i tłumienie szumów co
znacznie minimalizuje wpływ hałasu na rozmowę.
Dzięki urządzeniu Konftel 300Mx można prowadzić poruszać się po pomieszczeniu, rozmawiać, dyskutować
i debatować z innymi, zachowując wspaniałą jakość dźwięku, który jest całkowicie pozbawiony irytującego obcinania
sylab, tłumienia i pogłosu. Trudno o bardziej naturalną rozmowę.vv

KARTA SIM

NAGRYWANIE ROZMÓW

Z naładowanym akumulatorem i włożoną
kartą SIM, aparat Konftel 300Mx
doskonale nadaje się do szybkiego
organizowania większych lub mniejszych
spotkań, gdzie tylko zapragniesz!

Nagrywaj swoje telekonferencje
i notatki głoswe na kartę SD. W ten
spośób wszystkie ustalenia zostaną
zapamiętane. W dowolnej chwili
mozesz je odtworzyć ponownie.

VOIP I SPOTKANIA ONLINE

DODATKOWE MIKROFONY

Gniazdo USB umożliwia połączenie
z komputerem i prowadzenie spotkań
online przez różne aplikacje UC
i komunikatory typu Skype for
Business, Webex, czy Avaya.

300Mx pasuje zarówno do małych
i dużych sal konferencyjny.
Jest rozbudowywalny i możesz
do niego podłączyć parę
dodatkowych mikrofonów, aby
zwiększyć zasięg zbierania dźwięku
nawet dla 20 osób.

Połączenia
MODEL
KONFTEL

Unikalne cechy

*

Funkcja
Tryb linii:
Aplikacja Konfiguracja
Akumulator nagrywania przełączanie Konftel Unite
przez
Możliwość
w zestawie
na karcie
i łączenie na smartfona Internet
aktualizacji
SD
połączeń

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

Akcesoria
Mikrofony
zewnętrzne,
1 para

Stacja
bazowa
Konftel
IP DECT 10

Moduł
PA box

Kable
Zdalne
do telefonu
sterowanie
GSM

