
 De Konftel 300-serie  
– conferentietelefoons voor al uw vergaderingen
Een eenvoudig te gebruiken conferentietelefoon met een superieure geluids-
kwaliteit is essentieel voor productieve vergaderingen op afstand.  
De modellen uit de Konftel 300-serie zien er bijna hetzelfde uit en ze hebben 
veel belangrijke functies gemeenschappelijk. OmniSound®HD levert geluid 
van HD-kwaliteit en bevat handige functies, zoals de conferentiegids, het 
telefoonboek en het opslaan van conferentiegroepen en helpt u om uw ver-
gaderingen soepel te laten verlopen. Veel modellen kunnen ook gesprekken 
van verschillende aansluitingen of lijnen verbinden. 

Een andere handige en waardevolle functie voor uw vergaderingen is de 
audio-opname op SD-kaarten. Op de geheugenkaart opgenomen gesprek-
ken en dicteerwerk kunnen worden afgespeeld, opgeslagen of gedeeld. 

Om te bepalen welk model het best bij uw behoeften past, moet u weten  
hoe u wilt vergaderen. Vast of draadloos, kleine of grote situaties?  
Welke u ook kiest, de ongeëvenaarde geluidskwaliteit zal u zeker verbazen. 

GEDEELDE KENMERKEN IN DE  
KONFTEL 300-SERIE:
•	 Meerdere aansluitopties;   

analoog, SIP, USB voor VoIP en  
draadloos DECT en mobiel

•	 OmniSound®HD – superieure  
geluidskwaliteit

•	 De conferentiegids helpt u bij  
gesprekken met meerdere partijen en 
het opslaan van conferentiegroepen

•	 In het telefoonboek worden contacten 
opgeslagen

•	 Meerdere talen in de telefoon & korte 
handleiding

•	 Vergaderingen opnemen op een  
geheugenkaart

•	 Twee jaar garantie

AANSLUITING                                                 UNIEKE KENMERKEN VOOR ELK MODEL ACCESSOIRESKONFTEL   
MODEL Batterij-

capaciteit
Aansluiting 

hoofdtelefoon 
& PA-systeem

Lijnmodus;  
wisselen tus-
sen en com-
bineren van 
verbindingen

Webge-
baseerde 

configuratie

Up te 
graden

Uitbreidings-
microfoons,  

1 paar

PA-interface-
kast

Mobiel-
snoeren

Niet   
mogelijk

Niet   
mogelijk

Niet   
mogelijk

30 uur  
gesprekstijd

60 uur  
gesprekstijd

Analoog DECT SIP USB Mobiele en 
DECT-telefoons

Mobiel   
netwerk
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De Konftel 300 – voor al uw  
vergaderingen
Meerdere aansluit- en uitbreidingsopties maken de 
Konftel 300 tot een veelzijdige telefoon, zelfs voor 
echt grote situaties.

Meer informatie www.konftel.com/300

De Konftel 300IP – innovatief  
telefonisch vergaderen
De Konftel 300IP is een SIP-telefoon, beschikt over 
een geïntegreerde conferentiebrug voor vijfvoudig 
bellen en een intuïtieve webgebaseerde configura-
tie en is compatibel met Power over Ethernet. De 
uitbreidingsopties maken deze ook ideaal voor echt 
grote situaties.

Meer informatie www.konftel.com/300IP

De Konftel 300Wx – draadloos  
vergaderen
De batterij levert 60 uur gesprekstijd op waardoor de 
Konftel 300Wx in DECT-omgevingen volledig draad-
loos is. Verbinding met mobiele telefoons en compu-
ters met de optie voor verbinden van gesprekken is 
ook mogelijk. Voor kleine en grote vergaderingen.

Meer informatie www.konftel.com/300Wx

De Konftel 300M – onbeperkt  
vergaderen 
Plaats de SIM-kaart voor eenvoudige, draadloze ver-
gaderingen. Mobiele gesprekken kunnen eenvoudig 
met VoIP-gesprekken worden verbonden. De batterij 
zorgt voor maximaal 30 uur gesprekstijd. Voor kleine 
en grote vergaderingen.

Meer informatie www.konftel.com/300M

MAAK KENNIS MET DE KONFTEL 300-SERIE

OMNISOUND® HD – SUPERIEURE GELUIDSKWALITEIT 
De gepatenteerde audiotechnologie OmniSound® garandeert een indrukwekkende en kraakheldere full duplex-audio in twee richtingen 
voor een effectieve deelname aan virtuele vergaderingen. Dankzij een hypergevoelige microfoon met een bereik van 360° en luidsprekers 
wordt het geluid helder en krachtig naar alle deelnemers verstuurd.

OmniSound® HD zorgt voor HD-audio tijdens VoIP-gesprekken. Inclusief automatische echo-onderdrukking en onderdrukking van sto-
rende geluiden, wat het effect van achtergrondgeluid tot een minimum beperkt en een equalizer voor persoonlijke aanpassing van de 
geluidseigenschappen. 

Dit houdt in dat u vrij in de ruimte kunt bewegen, praten, discussiëren en debatteren met anderen zonder verlies van geluidskwaliteit en 
zonder storende achtergrondgeluiden, wegvallende stemmen of echo's. Dichterbij natuurlijk geluid komt u niet.

DE KONFTEL 300-SERIE

De Konftel 250 – simpelweg  
geavanceerd
De Konftel 250 met analoge aansluiting is perfect 
voor eenvoudige vergaderingen in grote en kleine 
vergaderruimtes. 

Meer informatie www.konftel.com/250

SITUATIE AANSLUITING

< 6 MENSEN < 16 MENSEN ANALOOG

SITUATIE AANSLUITING

< 16 MENSEN ANALOOG

SITUATIE AANSLUITING

SITUATIE AANSLUITING

< 6 MENSEN < 16 MENSEN DECT
GAP/CAT-Iq

16 < MENSEN

< 16 MENSEN 16 < MENSEN

SITUATIE AANSLUITING

< 6 MENSEN < 16 MENSEN

USB MOBIELE 
TELEFOON*

*ACCESSOIRE MOBIELSNOER IS 
VEREIST

SIP

USB MOBIELE 
TELEFOON*

*ACCESSOIRE MOBIELSNOER IS 
VEREIST

MOBIEL 
NETWERK

USB


