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Konftel 300 är en fantastiskt flexibel och kraftfull konferenstelefon.  
Den stödjer användarscenarier från traditionell telefoni till PC-baserad collabo-
ration, från personliga möten till stora auditorier. Den är dessutom packad med 
smarta funktioner.

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

SKANDINAVISK DESIGN
Ljudet i är designat med säker hand, baserat på OmniSound-tekniken. Det är en 
självklarhet i alla våra produkter. Lika säkert tar Konftel 300 plats i det finaste  
konferensrummet på företaget. Den klassiska skandinaviska designen är både 
visuellt tilltalande och funktionell.

 y Mötesstorlek: Upp till 20 personer
 y Analog
 y Hybrid: kombinera mötesapp
 y och telefonsamtal
 y OmniSound® med HD-ljud 
 y Förberedd för extramikrofoner 

och PA-anslutning
 y Mobilkabelanslutning
 y Inspelning på minneskort
 y Två års garanti

Konftel 300
För alla dina möten

SMARTA FUNKTIONER
Använd linjeväljaren för att växla smidigt mellan anslutningarna 
(analog, USB och mobil via kabel), eller koppla ihop samtalen. Andra 
populära funktioner är inspelning på SD-minneskort och konferens-
guide, som hjälper dig steg för steg till ett flerpartssamtal och att 
spara samtalsgrupper.

VÄXER MED UPPGIFTEN
Konftel 300 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.
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ALLMÄNT
Produktnamn: Konftel 300
Artikelnr: 910101059
Innehåll: Konftel 300, USB-kabel (900103388), 
anslutningskabel el/tele (900103385) och 
AC-adapter (900102125).
Produktdokumentation: Manual och snabbguide 
på danska, engelska, finska, franska, holländska, 
italienska, norska, polska, ryska, spanska, svenska, 
turkiska och tyska tillgänglig online.
Garanti: 2 år.
Storlek: 240 mm diameter x 77 mm hög.
Vikt: 1 kg.
Färg: Charcole black.
Stöldskydd: Kensington security slot.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Skärm: Bakgrundsbelyst grafisk LCD, 128x64.
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, span-
ska, svenska, turkiska, tyska.
Telefonbok: 50 kontakter.
Konferensguide: Lagrar upp till 20 samtalsgrup-
per. Support för att ringa flerpartssamtal.

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.
Flerpartssamtal: Stöd för flerpartssamtal om växel 
stödjer detta.

STRÖMFÖRSÖRJNING
Strömadapter: AC adapter 100–240 V AC/14 V 
DC.

ANSLUTNINGAR
Analog: 6/6 modular (RJ11) till publikt analogt 
telenät eller analog PBX anknytning.
USB: 2.0 Mini B.
Mobilkabelanslutning: 6/6 DEC.

GODKÄNNANDEN
Säkerhet: EN 60950-1:2006/A1:2010. EN 60950-
1:2006/A12:2011. EN 60950-1:2006/A2:2013. IEC 
60950-1:2005/A1:2009/A2:2013.
EMC: EN 55022:2010. EN 55024:2010. EN 
61000-3-22006+A1:2009+A2:2009. EN 61000-
3-3:2008. EN 62311.
Radio: EN 300 20-2 V2.4.1. EN 301 489-1 V1.8.1.

Tele: TBR21:1998.

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

SPECIFIKATIONER LJUD
Teknik: OmniSound®.
Mikrofon: Omnidirectional 360˚.
Upptagningsområde: Upp till 12 personer (30 m²). 
Med extramikrofoner upp till 20 personer (70 m²).
Högtalare: Analog line 200 – 3300 Hz, USB 200 
– 7000 Hz.
Volym: Max 90 dB SPL 0,5 m.
Equalizer: Tre lägen – mörk, neutral, ljus.

FLER FUNKTIONER
Bryggning linjeanslutningar: Analog + mobil, 
analog + USB, mobil + USB.
Inspelning: Stöd för SD- och SDHC-minneskort.
Uppdatering av mjukvara: Konftel PC Suite upp-
daterar programvaran via USB eller online.

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

© 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.

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.

EXCEPTIONELLA VIDEOMÖTEN
I collaboration-kitet Konftel C50300 
Analog Hybrid får Konftel 300 sällskap av 
Konftel Cam50, en PTZ-konferenskamera 
med 12x optisk zoom och exceptionellt bra 
bildkvalitet. 

Artikelnummer: 951401059 (EU),  
952401059 (UK),  953401059 (AU), 
854401059 (US)

ÅTERFÖRSÄLJARYTA

Relaterade produkter och tillbehör

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

Artikelnummer: 900102113

PA INTERFACE BOX
För anslutning till externt högtalar- och 
mikrofonsystem (PA-system). Plugg: RCA 
in/ut. Anslutningskabel 2,5 m.

Artikelnummer: 900102087

Specifikationer Konftel 300


