
KONFTEL KENMERKEN

• OmniSound®– glashelder geluid

• Natuurlijk geluid – in beide richtingen (full duplex)

• 2 jaar garantie

KONFTEL 200W KENMERKEN

• Een geavanceerd toestel, makkelijk aan te sluiten en te 

 gebruiken

• Draadloze verbinding met GAP-compatibele DECT-systemen

• Groot, verlicht display

• Toetsenbord

• Gebruiksvriendelijk gebruikersmenu

• Uitgang cassetterecorder

• Uitbreidingsmicrofoons en afstandsbediening in optie

De Konftel 200W conferentietelefoon is specifi ek ontworpen voor bedrijven met een DECT-infrastructuur. Hij kan aangesloten worden op 

bestaande GAP-compatibele DECT-systemen of op een Konftel DECT-basisstation. Met zijn gebruiksvriendelijke functies en optionele extra 

microfoons, is Konftel 200W bij uitstek geschikt voor vergaderingen in grotere vergaderruimten.

Konftel 200W – de conferentietelefoon voor veelzijdige vergaderingen

 Konftel 200W

Nu kunt u een vergadering beleggen wanneer u wil – ongeacht de afstand of de drukke tijdschema’s. Konftel heeft voor telefonische confe-

renties het ideale alternatief, en brengt mensen samen in spontane vergaderingen voor een snelle besluitvorming. Alle Konftel conferen-

tietoestellen zijn uitgerust met de unieke OmniSound® functie – optimale, volledig natuurlijke en glasheldere communicatie.

Conference phones for every situation



Ideaal voor grotere vergaderingen

Er kunnen uitbreidingsmicrofoons aangesloten worden op de Konftel 200W voor 

een groter bereik en optimale geluidsomstandigheden in grotere vergaderzalen. 

Het volume van de luidspreker wordt automatisch verhoogd en het bereik wordt 

verdubbeld, van 30 m2 naar 70 m2. Dit zorgt voor ongeëvenaarde geluidskwaliteit. 

De optionele afstandsbediening zorgt voor een vlot verloop van de vergadering. 

U bedient alle functies van de Konftel 200W op afstand, zoals de sneltoetsen 

voor de meest gebruikte telefoonnummers. 

De conferentietelefoon voor veelzijdige vergaderingen

Eenvoudig vergaderen!
De Konftel 200W is een conferentietelefoon die uw kantoor laat spreken. De 

draadloze verbinding met een DECT-systeem zorgt voor een grotere veel-

zijdigheid. Het toestel kan gebruikt worden om vrijwel overal in het gebouw 

vergaderingen te houden, zonder beperking van de al dan niet aanwezige 

telefoonaansluitingen. De Konftel 200W kan aangesloten worden op de meeste 

DECT-systemen. Voor een vergadering sluit u gewoon het voedingssnoer aan en 

kiest u het nummer van uw gesprekspartner.

Konftel kan een basisstation leveren voor kanto-

ren die niet beschikken over een DECT-systeem. 

Dit basisstation kan dan aangesloten worden op 

een analoge aansluiting. Het biedt een draadloze 

verbinding met een bereik tot 300 meter. Ook 

andere DECT-toestellen kunnen aangesloten 

worden op Konftel DECT-basisstations.

 Konftel 200W

OmniSound® – glashelder geluid

U kunt rustig rondlopen en blijven praten in de hele kamer, het geluid blijft van even hoge kwaliteit. Er zijn geen storende echo’s, wegvallend geluid of gedempte stem-

men. OmniSound® produceert een natuurlijk geluid in beide richtingen (full Duplex) en vangt en reproduceert geluid over een bereik van 360°. Een ultra-gevoelige 

microfoon vangt het geluid op uit alle richtingen en drie ingebouwde surround luidsprekers zorgen voor een glashelder geluid in de hele kamer.

Gebruiksvriendelijke functies

De Konftel 200W beschikt over een 

toetsenbord met mute-toets, R-toets 

voor oproepen met meerdere partijen 

en een menutoets. Het gebruikers-

menu en de radio-ontvangst van het 

basisstation worden weergegeven 

op het duidelijke, verlichte grafi sche 

display. Met behulp van het gebruikersmenu kiest u op welk basisstation u de 

Konftel 200W wilt aansluiten. Het telefoonboek in het gebruikersmenu kan tot 

50 contacten bewaren, naast het laatst opgeroepen nummer, de volume-instel-

lingen voor de luidsprekers, de datum, de tijd en de oproeptijd.

Konftel AB, Box 268, SE 901 06 Umeå, Zweden
Telefoon +46 90 70 64 89  Fax +46 90 13 14 35  info@konftel.com 

Distributeurs:

OPTIES
900102074 Extra microfoons. Verhoog het bereik tot 70 m2.
900102038 Afstandsbediening.
900103342 Cassetterecordersnoer.
900103339 Verlengsnoer, elektrisch, 10 meter.
900102067 Reiskoffer.
149110 Plafondmontage.
900102071 Konftel DECT basisstation.

TECHNISCHE GEGEVENS KONFTEL DECT BASISSTATION
Stroombron: Transformator 240 V AC/6 V DC, 300 mA, snoerlengte: 2 meter. 
Afstandsverbinding: Analoge centrale of PSTN, RJ-11.
Compatibiliteit: Een Konftel DECT basisstation is GAP-compatibel en kan aangesloten 
worden op analoge lijnen of een centrale die uitgerust is met een analoge uitbreiding. Tot 
7 GAP-compatibele DECT-toestellen kunnen aangesloten worden op een Konftel DECT-
basisstation.
Goedkeuring: CE.
Bereik: Tot maximaal 300 meter in een open omgeving, tot maximaal 50 meter in een 
afgesloten ruimte.
Afmeting: 175x160 mm.
Gewicht: 240 gram.
Kleur: Koningsblauw.

GARANTIE: 2 jaar garantie. 

Op www.konftel.com vindt u meer informatie over de Konftel 200W en de andere Konftel 
producten. 

TECHNISCHE GEGEVENS KONFTEL 200W
Stroombron: Transformator 240 V AC/12 V DC, 700 mA. Elektrisch snoer 6 meter, 
modulair 4/4.
Afstandsverbinding: DECT/GAP. 
Compatibiliteit: De Konftel 200W kan aangesloten worden op de meeste grote GAP-com-
patibele DECT-systemen. De Konftel 200W kan aangesloten worden op vier systemen 
(automatische of handmatige keuze). De Konftel 200W beschikt over programmeerbare 
R-puls voor aanpassing aan het betrokken land of de centrale.
Goedkeuring: CE.
Bereik: Tot maximaal 300 meter in een open omgeving, tot maximaal 50 meter in een 
afgesloten ruimte.
Omstandigheden ontv.kamer: Reverberation time: < 0.5 sec. Achtergrondgeluid: 45 dBA. 
Temperatuur: 5° – 40°C.
Relatieve vochtigheid: 20%-80% condensatievrij.
Ontvangstbereik: Microfoon < 30 m2.
Uitgang cassetterecorder: 3,5 mm mono jack.
Afmeting: 232 mm diameter.
Gewicht: 700 gram.
Kleur: Koningsblauw.

DECT – Digital Enhanced Cordless Telephone. DECT is voorzien van encryptie voor een maxi-
male beveiliging van de oproep. GAP (Global Access Profi le) zorgt voor de interoperabiliteit 
van de DECT-apparatuur van verschillende constructeurs.


