KONFTEL 300Wx

Conference phones for every situation

Konftel 300Wx – absolutna
bezprzewodowa wolność
Telefon Konftel 300Wx zapewnia swobodę w organizowaniu spotkań niezależnie od
rozmieszczenia gniazdek elektrycznych oraz telefonicznych. Zastosowany
akumulator zapewnia do 60 godzin czasu rozmowy – można rozmawiać cały tydzień
bez konieczności doładowania!
Konftel 300Wx obsługuje profil GAP/CAT-iq i można go zintegrować z posiadanymi
systemami DECT. W równie prosty sposób telefon łączy się z telefonem
komórkowym oraz komputerem PC przez gniazdo USB w celu prowadzenia rozmów
VoIP przez Internet.
Telefon Konftel 300Wx posiada szereg inteligentnych funkcji, które ułatwiają
prowadzenie telekonferencji. Pozwala rejestrować spotkania na karcie pamięci SD w
celu późniejszego odsłuchania. Asystent konferencji pomaga skonfigurować
połączenia wielostronne i zapisywać grupy rozmówców, co jest niezwykle przydatne
w przypadku regularnych połączeń z tą samą grupą.
Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii audio OmniSound® 2.0, telefon
Konftel 300Wx zapewnia krystalicznie czysty dźwięk. Możliwość rozbudowy o dwa
dodatkowe mikrofony pozwala wykorzystać aparat także w większych
pomieszczeniach, dla większej liczby uczestników spotkania.

Zalety telefonu Konftel 300Wx
• OmniSound® – doskonała jakość
dźwięku z obsługą HD
• Połączenie bezprzewodowe DECT
• Do 60 godzin rozmowy po pełnym
naładowaniu akumulatora
• Możliwość rozbudowy o dwa mikrofony
• Przełączane i łączenie połączeń
(DECT, telefon komórkowy, USB dla VoIP)
• Asystent konferencji ułatwiający
połączenia z wieloma osobami
• Rejestrowanie spotkań na karcie pamięci SD
• Książka telefoniczna kontaktów
• Opcjonalnie dostępna ładowarka
dwóch akumulatorów
• 2 lata gwarancji, na akumulator - rok

KONFTEL 300Wx
WERSJE JĘZYKOWE
Menu: angielski, duński, ﬁński, francuski, hiszpański,
holenderski, niemiecki, norweski, polski, rosyjski, szwedzki,
turecki, włoski.
SPECYFIKACJA AUDIO
OmniSound®. Mikrofon dookólny.
Zakres częstotliwości: DECT 200–3300 Hz, USB 200–7000 Hz.
Obszar odbierania: do 30 m2 < 12 osób, z dodatkowymi
mikrofonami do 70 m2 < 20 osób
Siła głosu: maks. 90 db SPL 0,5 m.
Korektor graﬁczny: miękki, neutralny, żywy.

Spotkania bez ograniczeń
Konftel 300W[ to telefon konferencyjny, który oferuje maksymalną
swobodę dzięki wielu inteligentnym funkcjom. Wyróżnia go
doskonała jakość dźwięku, nieodzowna do sprawnego prowadzenia
telekonferencji.

DECT/CAT-iq = bezpieczeństwo i duży zasięg
DECT to sprawdzony bezprzewodowy standard połączeń w zakresie
bezpieczeństwa i przesyłania dźwięku. CAT-iq wspiera szerokopasmową transmisję dźwięku – dzięki czemu rozmowy mogą być
prowadzone z wykorzystaniem dwukrotnie lepszej jakości dźwięku niż
w przypadku telefonii tradycyjnej. Telefon ma zasięg do 200 metrów od
bazy, co umożliwia łatwe przenoszenie go w różne miejsca konferencji.

Wysokiej klasy akumulator = długi czas rozmowy
Doskonałej jakości akumulator po pełnym naładowaniu pozwala na 60
godzin rozmowy / do 10 dni czasu oczekiwania. Ładowanie akumulatora polega na odłożeniu aparatu Konftel 300W na ładowarkę w
postaci podstawki. Wskaźnik na akumulatorze informuje o pozostałym
zasilaniu, co dodatkowo jest wyświetlane na telefonie. Akumulator
można łatwo wymienić.

Wszechstronna wydajność
Oprócz bezprzewodowego połączenia DECT/CAT-iq, aparat Konftel
300Wx można połączyć przewodowo z telefonem komórkowym i
komputerem PC (do połączeń VoIP HD). Tryb linii przełącza i łączy
połączenia. Dodatkowe mikrofony zwiększają dwukrotnie zasięg
zbierania głosu, pozwalając użyć telefonX na większych spotkaniach.

Nagrywanie rozmów na karcie pamięci
Telefon Konftel 300Wx potraﬁ rejestrować rozmowy i notatki głosowe
na karcie pamięci SD. Nagrane rozmowy można odsłuchać zarówno
na aparacie jak i komputerze z czytnikiem kart pamięci.

Asystent konferencji ułatwia regularne telekonferencje
Po utworzeniu grupy za pomocą asystenta konferencji, wystarczy
nacisnąć przycisk, aby połączyć się ze wszystkimi uczestnikami.
Można zapisać maksymalnie 20 grup.

OmniSound®HD – rewelacyjny dźwięk
We wszystkich telefonach ﬁrmy Konftel zastosowano opatentowaną przez producenta
technologię dźwięku OmniSound®, która zapewnia krystalicznie czystą transmisję głosu.
Technologia ta wykorzystuje mikrofon dookólny i trzy głośniki dla optymalnej obsługi audio.
W porównaniu z wcześniejszą wersją OmniSound® wzbogacono o innowacyjne funkcje –
tłumienie szumów minimalizujące rozpraszające szumy tła, szerokopasmową transmisję głosu
7 kHz podczas rozmów VoIP oraz korektor graﬁczny umożliwiający dostosowanie poziomów
dźwięku podczas spotkania.
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GNIAZDA
Konftel 300Wx. DECT: obsługa proﬁlu GAP/CAT-iq, zasięg do
200 m na otwartej przestrzeni, 50 m w budynkach. Telefon
komórkowy: 6/6. USB 2.0.
Stacja bazowa DECT ﬁrmy Konftel. Analogowa centrala PBX
lub PSTN, RJ11, obsługa proﬁlu GAP/CAT-iq.
AKUMULATOR
5200 mAh, do 60 godz. czasu rozmowy/ 270 godz. oczekiwania.
ZASILANIE
Ładowanie: zasilacz 100240 V AC/14 V DC, długość prze
wodu 6 m.
Stacja bazowa DECT ﬁrmy Konftel: zasilacz 100240 V AC/
6 V DC, długość przewodu 2 m.
KONTAKTY
Książka telefoniczna: 200 kontaktów.
Grupy rozmówców: 20 grup.
REJESTROWANIE
Obsługa kart pamięci SD & SDHC do 32GB.
ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ
Kensington®  gniazdo zabezpieczenia.
WYMIARY
Konftel 300Wx. Wielkość: średnica 240 mm, wysokość 77
mm, ciężar: 1 kg.
Stacja bazowa DECT ﬁrmy Konftel. Wielkość 175x160 mm,
ciężar 240 g.
Kolor: lukrecjowa czerń.
WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Ekran wyświetlacza: LCD, 128x64 piksele (5x2,5”).
Klawiatura: alfanumeryczna 0–9, *, włączanie, wyłączanie,
wyciszanie, wstrzymywanie, podgłaszanie, ściszanie, 5 klawiszy do nawigacji po menu, tryb linii, asystent konferencji.
NORMY
Safety EN 60950-1:2006/A1:2010 EN 60950-1:2006/A12:2011
IEC 60950-1:2005/A1:2009
EMC EN 301 489-01 (V1.9.2) EN 301 489-06 (V1.3.1)
Radio EN 301406 V2.1.1
Tele (BASE) ES 203021/TBR 21 (analouge)
ŚRODOWISKO
Temperatura: 5° – 40°C.
Wilgotność względna: 2080% bez kondensacji.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Konftel 300Wx, akumulator, ładowarka Konftel, kabel
USB, kabel zasilający i zasilacz, pozycja nr 910101078.
Konftel 300Wx ze stacją bazową DECT ﬁrmy Konftel,
akumulator, ładowarka Konftel, kabel USB, kabel zasilający
i zasilacz; pozycja nr 910101077.
OPCJONALNIE
900102128 Stacja bazowa DECT/CAT-iq ﬁrmy Konftel
900102132 Stacja bazowa IP DECT 10 ﬁrmy Konftel
900102095 Akumulator.
900102096 Ładowarka.
900102113 Mikrofony dodatkowe (kpl. 2 sztuki).
Kable do telefonów komórkowych – patrz www.konftel.pl
Akcesoria do Konftel 300W[.
GWARANCJA
Dwuletnia gwarancja. Roczna gwarancja na akumulator.

