
Conference phones for every situation

Konftel 300IP för 
innovativa telefonmöten
Konftel 300IP är en SIP-baserad och flexibel konferenstelefon för alla företag 
som valt IP för sin telefoni. Telefonen är utrustad med Konftels patenterade 
ljudteknologi OmniSound® 2.0 med wideband som ger ett klart och naturligt 
ljud. 
 Konftel 300IP har inte bara en spännande design, den är också fylld 
med smarta funktioner som hjälper dig att skapa effektivare telefonmöten. 
Du kan till exempel spela in och lagra dina möten på ett minneskort. Med 
konferensguiden kan du ringa en förprogrammerad grupp med bara ett enda 
knapptryck. Dina kontakter importeras och exporteras enkelt via ett webb-
gränssnitt. Med funktionen personliga användarprofiler skapas din egen 
telefonbok. 
 Konftel 300IP passar också för de större sammanhangen. Du kan ansluta 
mikrofoner, externt trådlöst headset och högtalaranläggning.
 Med Konftel 300IP får ditt företag en högklassig konferenstelefon som 
kombinerar IP-telefonins alla fördelar med nyskapande funktioner.

Fördelar Konftel 300IP
•	OmniSound® 2.0 med wideband

•	SIP-baserad

•		PoE	(Power	over	Ethernet)

•		Fempartssamtal

•		Spela	in	dina	möten	på	minneskort

•		Anslutning	för	trådlöst	headset

•		Användarprofiler	sparar	personliga	kontakter		
 och inställningar

•		Konferensguiden	förenklar	uppringning

•		Telefonbok

•		Webb-baserad	konfiguration

•		Export	och	import	av	kontakter	och		 	
 inställningar förenklar installation

•		Extramikrofoner	utökar	upptagningsområdet 
	 (tillbehör)

•		Anslutning	för	högtalaranläggning	(tillbehör)	

•		Framtidssäker	–	kan	uppgraderas

•		2	års	garanti
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Med Konftel 300IP får du IP-telefonens alla fördelar som tillsammans med  
Konftels nyskapande funktioner ger effektivare telefonmöten. 

Baseras på SIP
Konftel 300IP ansluts antingen till ditt IP PBX-system eller direkt till en VoIP service 
provider.	Telefonen	baseras	på	SIP	(RFC	3261)	och	är	kompatibel	med	de	flesta	
av	marknadens	SIP-plattformar.	För	att	göra	anslutningen	bekväm	stöder	Konftel	
300IP	dessutom	Power	over	Ethernet.

Ring fempartssamtal
Konftel 300IP kan hantera fyra SIP-uppkopplingar samtidigt. Dessa kan kopplas 
ihop till ett fempartssamtal. 

Användarprofiler
Upp till fyra användare kan spara sina egna inställningar och kontakter vilka visas 
efter inloggning. 

Inspelning på minneskort
Konftel 300IP har inspelningsfunktion SD minneskort. Spela in samtal eller en 
diktamen och lyssna på inspelningen i efterhand. Minneskortet kan även flyttas till 
en dator för att lyssna av eller spara ljudfiler.

Ansluter trådlöst headset
Vid	föreläsningssituationer	kan	du	ansluta	ett	trådlöst	headset	till	telefonen.	ljudet	
överförs samtidigt från Konftel 300 och headsetet till telefonmötets övriga parter.

Konferensguide för återkommande telefonmöten
Skapa en grupp i konferensguiden och ring upp alla mötesdeltagare med ett enda 
knapptryck. Varje användarprofil kan lagra upp till 20 grupper.

Telefonbok
lagra	upp	till	1000	kontakter	per	användarprofil	i	din	telefonbok.	Kontakterna	
hanteras enkelt via webbgränssnittet.

Enkel konfiguration via webbgränssnittet
Konfigurering görs enklast med dator via telefonens webbgränssnitt. Kontakter och 
inställningar kan även exporteras till andra Konftel 300IP.

Utbyggbar för större lokaler
Med extramikrofoner utökas ljudets upptagningsområde från 30 kvadratmeter till 
mer än det dubbla. Den runtomupptagande mikrofonen på Konftel 300IP kombi-
neras då med de riktade mikrofonerna för bästa ljudupptagning i större mötesrum. 
Önskar	du	ännu	kraftfullare	ljud	kan	Konftel	300IP	anslutas	till	befintlig	PA-system.

SPRÅKVERSIONER
Meny och snabbguider; danska, engelska, fin- 
ska, franska, italienska, holländska, norska, 
polska, spanska, svenska, turkiska, tyska, ryska

SAMTALSFUNKTIONER
Sätta samtal i vänteläge
Samtal väntar
Parkera/plocka	upp	samtal	i	växeln	(om	det	
stöds	av	växeln)
Förflyttning	av	inkommande	samtal	
Förfrågan
Music	on	Hold	(om	det	stöds	av	växeln)			
Dial plan
Nummerslagning: Telefonnummer och SIP 
URI	
EnUM	Support	E.164	(om	det	stöds	av	växeln)
Inspelning av samtal på SD minneskort
Konferensguide: 20 grupper per användar- 
profil, 4 parter/grupp 
lokalt	fempartssamtal
Två konfigurerbara SIP-konton

SPECIFIKATIONER LJUD
OmniSound®	2.0	Wideband
Mikrofon: Omni-directional
Upptagningsområde: Upp till 30 m2 > 10 pers
Högtalare:	Frekvensband:	200–7000	Hz
Volym:	Max	90	db	SPl	0,5	m
Equalizer:	mjuk,	neutral,	skarp
Codecs: G722 , G711,G729ab
DTMF:	In-band	/	via	RTP	/	SIP	InFO
RTP/RTCP																																				
SRTP

KONTAKTER
Telefonbok: Upp till 1000 kontakter per 
användarprofil
Export/import	av	kontakter
Samtalslista
Fyra	lösenordsskyddade	användarprofiler	

KOMPATIBILITET
SIP	2.0,	RFC3261	och	RFCS	
För	komplett	lista,	se	www.konftel.com/300IP

INSPELNING
Stöder inspelning på SD minneskort upp till 2 GB

NÄTVERK OCH NÄTVERKSFUNKTIONER
DHCP och statisk IP
NTP och SNTP
Ethernet	10/100	Base	T
nAT	traversal:	STUn	och	ICE
Programvaruuppgradering:	TFTP/HTTP/TTPS
Export/import	av	profiler	med	inställningar
Inbyggd webbserver, HTTP/HTTPS 
Konfigurering via webbgränssnitt
Status via webbgränssnitt
loggningsfunktion

SÄKERHET
Verifiering av ID, Basic eller Digest
Transport:	TlS	och	SRTP
lösenordskyddade	konton

STöLDSKyDD
Kensington® security slot

DIMENSIONER
Storlek: 240 mm diameter, 77 mm hög
Vikt: 1kg
Färg:	liquorice	black

DISPLAy OCH KNAPPSATS
Display:	lCD,	128x64	px	(5x2,5”)
Knappsats:	Alfanumerisk	0–9,	*,	på,	av,	 
sekretess,	väntläge	(hold),	volym	upp,	
volym	ner,	5	knappar	för	navigering	i	meny-
systemet,	linjeval	(line),	konferensguide

ANSLUTNINGAR
Ethernet:	RJ45
AUX	(headset/PA):	Modular	4/4
Extramikrofoner:	Modular	4/4

STRöMFöRSöRJNING
IEEE	802.3af	Power	over	Ethernet. 
Transformator	100-240	V	AC/13,5	V	DC.

GODKÄNNANDEN
Elsäkerhet:	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	(2002-
08),	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

MILJö
Temperatur:	5°	–	40°C
luftfuktighet:	20–80%	kondensfritt

INNEHÅLL
Konftel 300IP, SD minneskort, el- och nät-
verkskabel, snabbguider på flera språk

TILLBEHöR
900102080		Extramikrofoner,	1	par 
900102087  Interface box för anslutning 
av externt högtalar- och mikrofonsystem 
(PA-system)
900103384  Vajerlås

GARANTI
2 års garanti

Massor med nya funktioner

OmniSound® 2.0 – en ljudsensation
Vår patenterade ljudteknologi OmniSound®, som ger kristallklart ljud, 
finns i alla Konftel-telefoner. Konftel 300IP är utrustad med OmniSound® 
2.0 med wideband, som ger ännu kraftfullare ljud. OmniSound® 2.0 nytt-
jar precis som OmniSound® full duplex, en runtomupptagande mikrofon 
och tre högtalare för ett optimalt ljud. Nya funktioner i OmniSound® 2.0 
är noise suppression, som minimerar störande bakgrundsbrus, wideband 
voice, som ger 7 kHz ljud och en equalizer som innebär att du själv kan 
anpassa ljudets tonläge under ditt möte.
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Inställningar och kontakter hanteras enkelt via webbgränssnittet i Konftel 300IP. 


