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Konftel 300Mx
Varsomhelst. Hursomhelst.

Konftel 300Mx är världens enda mobila konferenstelefon. Sätt i SIMkortet och starta mötet direkt, helt utan kablar och trassel. Varsomhelst
där du hittar mobiltäckning. Hursomhelst, tack vare mångsidigheten och
stödet för PC-baserad collaboration.
Du får bättre ljudkvalitet än i fast telefoni. Konftel 300Mx bygger på vår ljudteknik
OmniSound® och har stöd för HD Voice i mobilnäten. Det kristallklara och naturliga ljudet gör att nyanserna i samtalet kommer fram och dialogen kan flyta
smidigt. Koppla in extramikrofoner så hörs upp till 20 personer tydligt och klart.
Konftels mobila konferenstelefon är perfekt om ditt företag har valt en helt
mobil kommunikationslösning eller om ni behöver komplettera fasta installationer.
Batteriet ger upp till 30 timmars taltid och laddas när Konftel 300Mx ställs på det
medföljande laddstället.

yy Mötesstorlek: Upp till 20 personer
yy Mobil 3G/GSM
yy Hybrid: kombinera mötesapp och
telefonsamtal
yy Batteri ger 30 timmar samtalstid
yy OmniSound® med HD-ljud
yy Förberedd för extramikrofoner
yy Stödjer HD Voice i mobilnät
yy Stöd för Konftel Unite adapter
yy Inspelning på minneskort
yy Två års garanti

PERFEKT FÖR COLLABORATION

DU HAR KONTROLLEN

USB-anslutningen gör Konftel 300Mx redo för alla de appar och
tjänster vi använder för att kommunicera och samarbeta via datorer.
Som Skype, Microsoft Teams, Cisco Webex, Avaya Equinox, Unify
Circuit och Google Hangouts. Kompromissa inte med ljudkvaliteten
när teamsamarbetet går “live” in i ett webbmöte.

Via tillbehöret Konftel Unite adapter kan du ansluta appen för att
hantera konferenstelefonen utan ansträngning. Det räcker med ett
klick för att starta eller komma in i mötet, vi kallar det One Touch
Conferencing. Använd din personliga kontaktbok och kontrollera
telefonens funktioner från Konftel Unite-appen under mötet.
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Specifikationer Konftel 300Mx
ALLMÄNT

Telefonbok: 200 kontakter.

ANSLUTNING TILL ENHETER

Produktnamn: Konftel 300Mx

Konferensguide: 20 grupper.

Extramikrofoner: 2 st modular 4/4.

Artikelnummer: 910101083
Innehåll: Konftel 300Mx, batteri (900102095),
laddställ (900102094), USB-kabel (900103388),
elkabel (900103401) och AC-adapter
(900102125).
Produktdokumentation: Manual online på
engelska, franska, spanska, svenska och tyska.
Snabbguide på danska, engelska, finska, franska,
holländska, italienska, norska, polska, portugisiska,
ryska, spanska, svenska, turkiska, tyska.
Garanti: 2 år (batteriet 1 år).
Storlek: 240 mm diameter, 77 mm hög.
Konftel laddställ: Storlek 180 x 165 mm.
Vikt: Konftel 300Mx: 1 kg. Konftel laddställ: 220 g.
Färg: Liquorice black.
Stöldskydd: Kensington® security slot.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Skärm: Bakgrundsbelyst monokrom LCD, 128 x
64 pixlar.
Knappsats: Alfanumerisk 0 – 9, *, lur på, lur av,
sekretess, vänteläge (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.

SAMTALSFUNKTIONER

SPECIFIKATIONER LJUD

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.

Teknik: OmniSound® med stöd för HD-ljud, full
duplex, automatisk ekosläckning och brusreducering.

Flerpartssamtal: Stöd för flerpartssamtal om
operatören stödjer det.

Upptagningsområde: Upp till 12 personer (30 m²).
Med extramikrofoner upp till 20 personer (70 m²).

STRÖMFÖRSÖRJNING
Batteri: 5200 mAh, upp till 60 tim taltid/270 tim
standby.
Strömadapter: 100 – 240 V AC/14 V DC.

Mikrofon: Omnidirectional 360˚.

Ljudomfång: 2G 200 – 3300 Hz, 3G 200 – 7000
Hz, USB 200 – 7000 Hz.
Volym: Max 90 db SPL 0,5 m.
Equalizer: Mörk, neutral, ljus.

Konftel laddställ: Ja.

FLER FUNKTIONER

ANSLUTNINGAR

Bryggning av samtal: USB + mobil.

USB: 2.0 Mini B.
Mobil: SIM-kort med stöd för PIN/PUK.

GODKÄNNANDEN
Säkerhet: EN 60950-1:2006/A11:2009. EN
60950-1:2006/A1:2010. EN 60950-1:2006/
A12:2011. EN 60950-1:2006/A2:2013. IEC 609501:2005/A1+A2.
EMC: EN 301489-1 V1.9.2. EN 301489-24 V1.5.1.
EN 62311.

Inspelning: Stöd för SD/SDHC (≤32 GB) minneskort.
Uppdatering av mjukvara: Konftel upgrade utility
(för Microsoft Windows) uppgraderar programvaran via USB. Det är även möjligt att uppgradera
via SD-kort.

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

Radio: EN 301 908-1 V3.2.1 (2007). TS 151 00-1
V4.9.0 (2002).

Relaterade produkter och tillbehör

EXCEPTIONELLA VIDEOMÖTEN

EXTRAMIKROFONER

KONFTEL UNITE ADAPTER

I collaboration-kitet Konftel C50300Mx
Hybrid får Konftel 300Mx sällskap av
Konftel Cam50, en PTZ-konferenskamera
med 12x optisk zoom och exceptionellt bra
bildkvalitet.

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

Adaptern gör det möjligt att ansluta appen
Konftel Unite för att kontrollera konferenstelefonen direkt från mobilen.

Artikelnummer: 900102113

Artikelnummer: 900102143

Artikelnummer: 951401083

Konftel AB. I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss
rätten till att ändra produktspecifikationen. Besök www.konftel.com för senaste information.

©

ÅTERFÖRSÄL JARY TA

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.

