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Konftel 300IP
IP-konferenstelefon. På riktigt.

Konftel 300IP är perfekt i både molnbaserade och traditionella IPplattformar. Den har allt du behöver för högklassiga och effektiva
distansmöten. Konftels ljudteknik OmniSound® ger kristallklart och
naturligt HD-ljud.
Konftel 300IP är mycket uppskattad i företag och organisationer i hela världen.
Detta tack vare produktkvaliteten och de praktiska funktionerna tillsammans med
den vinnande designen. Som SIP-telefon är den testad och validerad för en lång
rad populära IP-plattformar, helt i linje med Konftels strategi.
Konferenstelefonen passar i allt från mindre mötesrum till stora auditorier.
Den har möjligheten att koppla in två extra mikrofoner som ökar upptagningsområdet och räcker för upp till 20 personer i ett rum. Komplettera gärna med
trådlöst headset om du föreläser. Om du använder PA-boxen för att ansluta till en
högtalaranläggning finns det egentligen ingen begränsning för mötesstorleken.

yy Mötesstorlek: Mer än 20 personer
yy SIP
yy Inbyggd konferensbrygga för
fem parter
yy Smidig och skalbar provisionering
yy OmniSound® med HD-ljud
yy Förberedd för extramikrofoner och
PA-anslutning
yy Anslut tilll trådlöst headset
yy Inspelning på minneskort
yy Två års garanti

DE SMARTA FUNKTIONERNA

ENKELT FÖR ADMINISTRATÖREN

Det här en riktig konferenstelefon. Den inbyggda konferensbryggan
hanterar fempartssamtal, vilket minskar behovet av externa bryggtjänster. Med konferensguiden ringer du enkelt upp grupper med
ett enda knapptryck. En annan populär funktion i Konftel 300IP är
inspelning på SD-minneskort.

Konftel 300IP kan konfigureras och uppdateras via webbgränssnittet eller via företagets egen provisioneringsserver.
Ett annat smidigt alternativ är Konftels webbtjänst Zero Touch
Installation. Du kan även ladda ner ny mjukvara och uppdatera
telefonen offline.
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Specifikationer Konftel 300IP
ALLMÄNT
Produktnamn: Konftel 300IP
Artikelnummer: 910101079
Innehåll: Konftel 300IP, nätverkskabel
(900103402).
Produktdokumentation: Snabbguide på danska,
engelska, finska, franska, holländska, italienska,
norska, polska, ryska, spanska, svenska turkiska
och tyska. Manual på engelska, franska, italienska,
tyska, spanska och svenska. Administrators Guide
och Quick Installation Guide på engelska.
Garanti: 2 år

Flerpartssamtal: Lokalt fempartssamtal. Två konfigurerbara SIP-konton.

STRÖMFÖRSÖRJNING
Strömadapter: IEEE 802.3af Power over Ethernet
Class III. Transformator 100-240 V AC/13,5 V DC
(tillbehör).

ANSLUTNINGAR
SIP: RJ 45, Ethernet 10/100 Base T (IEEE
802.3ab), PoE (IEEE 802.3af, LLDP-MED) (ANSI/
TIA-1057), LDAP (RFC1777), DNS SRV (RFC3263).

ANSLUTNING TILL ENHETER
Auxiliary: Modular 4/4 till trådlöst headset eller
PA-system.
Extramikrofoner: 2 st modular 4/4.

SPECIFIKATIONER LJUD
Teknik: OmniSound® med stöd för HD-ljud, full
duplex, automatisk ekosläckning och brusreducering.
Mikrofon: Omnidirectional, 360˚.
Upptagningsområde: Upp till 12 personer (30 m²),
med extramikrofoner upp till 20 personer (70 m²).

Storlek: 240 mm diameter x 77 mm hög.

GODKÄNNANDEN

Frekvens: 200 – 7000 Hz.

Vikt: 1 kg.

Säkerhet: EN 60950-1:2006 + A11:2009 +
A1 2010 + A12:2011 + A2:2013. IEC 609501:2005+A1+A2.

Volym: Max 90 dB SPL 0,5 m.

Färg: Liquorice black.
Stöldskydd: Kensington® security slot.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Skärm: LCD, 128 x 64 px (5 x 2,5”).
Knappsats: Alfanumerisk 0 – 9, *, lur på, lur av,
sekretess, väntläge (hold), volym upp, volym ner,
5 knappar för navigering i menysystemet, linjeval
(line mode), konferensguide.
Språkval i meny: Danska, engelska, finska, franska,
holländska, italienska, norska, polska, ryska, spanska, svenska, turkiska, tyska.
Telefonbok: Upp till 1000 kontakter per användarprofil. Export/import av kontakter.
Konferensguide: 20 grupper per användarprofil,
4 parter/grupp.

SAMTALSFUNKTIONER
I samtal: Sätta samtal i vänteläge. Samtal väntar.
Parkera/plocka upp samtal (om det stöds av
växeln). Förflyttning av inkommande samtal.
Förfrågan. Music on Hold. Dial plan.
Nummerslagning: Telefonnummer och SIP URI.
ENUM Support E.164 (om det stöds av växeln).

EMC: EN 55022 (2010), EN 55024 (2010).

NÄTVERK OCH KOMMUNIKATION
Nätverksadressering: DHCP och statisk IP NAT.
NAT traversal: STUN, ICE och TURN.
Uppkopplingsprotokoll: SIP 2.0 (RFC 3261 och
tillhörande RFCs).
Signallering: UDP, TCP, TLS och SIPS.
Mediaprotokoll: RTP, SRTP.
Säkerhet: 802.1x autentisering med EAP-TLS.
Quality of Service: DiffServ, VLAN (IEEE
802.1p/Q).

Equalizer: Tre lägen – mörk, neutral, ljus.
Codecs: G722, G711 A-law, G711 μ-law, G729ab.

FLER FUNKTIONER
Bryggning linjeanslutningar: Integrerad konferensbrygga för 5-partssamtal.
Inspelning: Stöd för SD- och SDHC-minneskort.
Uppdatering av mjukvara: TFTP/HTTP/TTPS.

MILJÖ
Temperatur: 5° – 40°C.
Luftfuktighet: 20 – 80% kondensfritt.

VERIFIERAD FÖR:

Konfigurering och provisionering: Via webbgränssnitt (HTTP/HTTPS) eller Konftel ZTI (Zero Touch
Installation). Stöd för autoprovisionering med
certifikatshantering.
DTMF tongenerering: RFC 4733/2833, SIP INFO,
In-band.
Tidsserver: NTP och SNTP (RFC4330).
Övriga funktioner: Remote syslog, PCAP-log,
unikt värdnamn.

Relaterade produkter och tillbehör

KONFTEL 300IPx

EXTRAMIKROFONER

PA INTERFACE BOX

Konftel 300IPx tillsammans med Konftel
Unite-appen ger en helt ny enkelhet till
konferenssamtal. Den nya generationens IP-konferenstelefon är – The Art of
Easiness.

1 par. Utökar upptagningsområdet från 30
upp till 70 m2. Två längder på kablar medföljer, 1,5 m samt 2,5 meter.

För anslutning till externt högtalar- och
mikrofonsystem (PA-system). Plugg: RCA
in/ut. Anslutningskabel 2,5 m.
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Konftel är ledande inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att
hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett avstånd. Av erfarenhet vet vi att
distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara tid och pengar samtidigt som det bidrar till en bättre
miljö. Perfekt ljud och kristallklar videobild är avgörande för produktiva möten, det är därför vi alltid
har den senaste tekniken i våra samarbetslösningar. Vår ljudteknik OmniSound® är inbyggd i Konftels
alla konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket Konftel och vårt huvudkontor ligger i
Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på konftel.com.

