Conference phones for every situation

Konftel 300IP til
innovative telefonmøder

Fordelene ved Konftel 300IP
• OmniSound® 2.0 med wideband
• SIP-baseret
• PoE (Power over Ethernet)
• Fempartssamtaler
• Optag dine møder på hukommelseskort

Konftel 300IP er en SIP-baseret og fleksibel konferencetelefon til alle
virksomheder, der har valgt at bruge IP til deres telefonibehov. Telefonen
er udstyret med Konftels patenterede lydteknologi OmniSound® 2.0 med
wideband, som giver en klar og naturlig lyd.
Konftel 300IP har ikke blot et spændende design, men også masser af
smarte funktioner, der hjælper dig med at skabe mere effektive telefonmøder.
Du kan for eksempel optage og gemme møderne på et hukommelseskort.
Med konferenceguiden kan du ringe til forprogrammerede grupper med blot
et enkelt tastetryk. Dine kontakter importeres og eksporteres let ved hjælp af
webgrænsefladen. Med funktionen personlige brugerprofiler kan du lave din
egen telefonbog.
Konftel 300IP passer også til de større sammenhænge. Du kan tilslutte
mikrofoner, eksternt trådløst headset og højttaleranlæg.
Med Konftel 300IP får din virksomhed en førsteklasses konferencetelefon,
der kombinerer IP-telefoniens mange fordele med nyskabende funktioner.

• Tilslutning til trådløst headset
•B
 rugerprofiler gemmer personlige kontakter
og indstillinger
• Konferenceguiden forenkler opringning
• Telefonbog
• Webbaseret konfiguration
•E
 ksport og import af kontakter og indstillinger
forenkler installation
•E
 kstra mikrofoner giver større
optagelsesområde (tilbehør)
• Tilslutning til højttaleranlæg (tilbehør)
• Fremtidssikret – kan opgraderes
• 2 års garanti

Konftel 300IP

Indstillinger og kontakter håndteres let via webgrænsefladen i Konftel 300IP.

Masser af nye funktioner
Med Konftel 300IP får du IP-telefonens mange fordele, som sammen med
Konftels nyskabende funktioner giver mere effektive telefonmøder.

Baseret på SIP
Konftel 300IP sluttes enten til IP PBX-systemet eller direkte til en VoIP service
provider. Telefonen er baseret på SIP (RFC 3261) og er kompatibel med de fleste
SIP-platforme på markedet. For at forenkle tilslutningen, understøtter Konftel 300IP
endvidere Power over Ethernet.

Foretag fempartssamtaler
Konftel 300IP kan håndtere fire SIP-tilslutninger samtidigt. Det er muligt at koble
dem sammen til en fempartsamtale.

Brugerprofiler
Op til fire brugere kan gemme deres egne indstillinger og kontakter, som vises,
når brugeren er logget på.

Optagelse på hukommelseskort
Konftel 300IP har optagefunktion på SD-hukommelseskort. Optag samtaler eller en
diktering, og lyt til optagelsen efterfølgende. Hukommelseskortet kan også flyttes til
en computer for at lytte til eller gemme lydfilerne.

Tilslutning af trådløst headset
Ved større møder eller i f.eks. et auditorium, kan du tilslutte et trådløst headset til
konferencetelefonen. Deltagerne i telefonmødet, vil høre både lyden fra headsettet
samt konferencetelefonen.

Konferenceguide for tilbagevendende telefonmøder
Opret en gruppe i konferenceguiden, og ring til alle mødedeltagerne med et enkelt
tastetryk. Hver brugerprofil kan lagre op til 20 grupper.

Telefonbog
Det er muligt at lagre op til 1000 kontakter pr. brugerprofil i din telefonbog.
Kontakterne håndteres let via webgrænsefladen.

SPROGVERSIONER
Menuer og quickguider: dansk, engelsk, finsk,
fransk, italiensk, hollandsk, norsk, polsk,
spansk, svensk, tyrkisk, tysk, russisk

SIKKERHED
Verificering af ID, Basic eller Digest
Transport: TLS og SRTP
Adgangskodebeskyttede konti

SAMTALEFUNKTIONER
Sætte samtale i venteposition
Samtale venter
Parkere/genoptage samtale i omstillingen
(hvis det understøttes af omstillingen)
Viderestilling af indgående opkald
Forespørgsler
Musik til parkerede opkald
(hvis det understøttes af omstillingen)   
Opkaldsplan
Indtastning af nummer: Telefonnummer og
SIP URI
ENUM Support E.164
(hvis det understøttes af omstillingen)
Optagelse af samtale på SD-hukommelseskort
Konferenceguide: 20 grupper pr. brugerprofil,
4 deltagere/grupper
Lokale fempartssamtaler
To konfigurerbare SIP-konti

Tyverisikring
Kensington® security slot

SPECIFIKATIONER LYD
OmniSound® 2.0 Wideband
Mikrofon: Omni-directional
Optageområde: Op til 30 m2 > 10 personer
Højttalere: Frekvensbånd: 200–7000 Hz
Volumen: Maks. 90 db SPL 0,5 m
Equalizer: Blød, neutral, skarp
Codecs: G722, G711, G729ab
DTMF: In-band / via RTP / SIP INFO
RTP/RTCP                                    
SRTP
KONTAKTER
Telefonbog: Op til 1000 kontakter pr.
brugerprofil
Eksport/import af kontakter
Opkaldsliste
Fire adgangskodebeskyttede brugerprofiler
KOMPATIBILITET
SIP 2.0, RFC3261 og RFCS
Du kan se en komplet liste på www.konftel.
com/300IP
INDSPILNING
Understøtter optagelse på
SD-hukommelseskort op til 2 GB
NETVÆRK OG NETVÆRKSFUNKTIONER
DHCP og statisk IP
NTP og SNTP
Ethernet 10/100 Base T
NAT traversal: STUN og ICE
Softwareopgradering: TFTP/HTTP/TTPS
Eksport/import af profiler med indstillinger
Indbygget webserver, HTTP/HTTPS
Konfiguration via webgrænseflade
Status via webgrænseflade
Logningsfunktion

MÅL
Størrelse: 240 mm diameter x 77 mm høj
Vægt: 1 kg
Farve: Liquorice black
DISPLAY OG TASTATUR
Display: LCD, 128x64 px (5x2,5”)
Tastatur: Alfanumerisk 0–9, *, til, fra,
anti-medhør, venteposition (hold),
volumen op, volumen ned, 5 taster til
navigering i menusystemet, linjevalg (line),
konferenceguide
TILSLUTNINGER
Ethernet: RJ45
AUX (headset/PA): Modulær 4/4
Ekstra mikrofoner: Modulær 4/4
STRØMFORSYNING
IEEE 802.3af Power over Ethernet.
Transformator 100-240 V AC/13.5 V DC
GODKENDELSER
Elektrisk sikkerhed: EN 60950-1:2006,
ANSI/UL 60950-1-2002, CAN/CSA-C22.2,
No. 60950-1-03
EMC/radio: EN 301 489-3 V1.4.1 (200208), EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09),
FCC Part 15 subpart B class A, FCC Part
15 subpart C, EN 300220-1:2000, EN 
300220-2:2000 RoHS
OMGIVELSER
Temperatur: 5° – 40 °C
Luftfugtighed: 20-80 %
ikke kondenserende
INDHOLD
Konftel 300IP, SD-hukommelseskort, el- og
netværkskabel, quickguider på flere sprog
TILBEHØR
900102080  Ekstra mikrofoner, 1 par
900102087  Interface boks for tilslutning
af eksternt højttaler- og mikrofonsystem
(PA-system)
900103384  Wirelås
GARANTI
2 års garanti

Enkel konfiguration via webgrænsefladen

OmniSound® 2.0 – en lydsensation

Konfiguration udføres lettest på computeren via telefonens webgrænseflade.
Kontakter og indstillinger kan også eksporteres til andre Konftel 300IP.

Vores patenterede lydteknologi OmniSound®, som giver krystalklar lyd,
findes i alle Konftel-telefoner. Konftel 300IP er udstyret med
OmniSound® 2.0 med wideband, som giver endnu kraftigere lyd.
OmniSound® 2.0 benytter præcist som OmniSound® fuld duplex,
en surround-optagende mikrofon og tre højttalere for optimal lyd.
Nye funktioner i OmniSound® 2.0 er noise suppression, som minimerer
forstyrrende baggrundsstøj, wideband voice som giver 7 kHz lyd, og
en equalizer som gør det muligt for dig at tilpasse lydens toneleje
under mødet.

Kan udbygges til større lokaler
Med ekstra mikrofoner forøges lydens optageområde fra 30 kvadratmeter til mere
end det dobbelte. Den surround-optagende mikrofon på Konftel 300IP kombineres
da med de retningsindstillede mikrofoner for at give den bedste lydoptagelse i større
mødelokale. Ønsker du en endnu kraftigere lyd, kan Konftel 300IP sluttes til et
eksisterende PA-system.
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