Konftel 200

Conference phones for every situation

Konftel 200 – De krachtige conferentietelefoon voor efficiënt vergaderen
De Konftel 200 is een krachtige conferentietelefoon die geschikt is voor kleine en grote vergaderruimten. Het toestel heeft een uitstekende
geluidskwaliteit en gebruiksvriendelijke functies en kan worden uitgebreid met extra microfoons.

KENMERKEN KONFTEL
• OmniSound® – kraakhelder geluid
• Natuurlijk geluid – in beide richtingen (full duplex)
• 2 jaar garantie
KENMERKEN KONFTEL 200
• Zeer uitgebreide eenheid, eenvoudig aan te sluiten en
gebruiksvriendelijk
• Voor analoge aansluiting (openbaar telefoonnet)
• Groot verlicht display
• Keypad
• Gebruiksvriendelijk menu
• Uitgang taperecorder
• Optioneel extra microfoons en een afstandsbediening

Nu kunt u altijd vergaderen, ongeacht afstand en drukke roosters. Konftel maakt telefonisch vergaderen het ideale alternatief en zorgt
ervoor dat mensen spontaan kunnen vergaderen en direct beslissingen kunnen nemen. Alle Konftel-conferentietelefoons zijn uitgerust met
de unieke OmniSound®-functie; optimaal geluid voor natuurlijke, kraakheldere communicatie.

Konftel 200

De krachtige conferentietelefoon voor efficiënt vergaderen

Intelligente communicatie.
De Konftel 200 biedt meer keuzemogelijkheden voor eenvoudige audioconferenties. Het toestel heeft een handig menusysteem en kan worden
uitgebreid met microfoons en een afstandsbediening om aan al uw wensen te voldoen.

Gebruiksvriendelijke functies
De Konftel 200 heeft een keypad met een mute-toets, een R-toets voor
multiparty-gesprekken en een menutoets. Het menusysteem verschijnt
op het grote, verlichte display. Het telefoonboek biedt plaats aan 50
nummers, inclusief het laatst gekozen nummer, volume-instellingen
voor de luidspreker, datum, tijd en gesprekstijd. U kunt ook een taal
kiezen!

Ideaal voor grotere vergaderingen
Voor een groter bereik en optimaal geluid in grotere vergaderruimten
kunt U extra microfoons aansluiten op de Konftel 200. Het bereik
wordt vergroot van 30 m2 tot 70 m2. U krijgt een uitmuntende
geluidskwaliteit. De optionele afstandsbediening maakt vergaderen
nog eenvoudiger; u beschikt over alle functies van de Konftel 200,
zoals de snelkeuzetoetsen.
Slimme geheugenfunctie
Bespaar tijd en verhoog de efficiëntie door de vergadering op te nemen.
Sluit de Konftel 200 met een speciale kabel aan op de cassetterecorder
en laat uw gesprekspartners weten dat u de vergadering opneemt.

OmniSound® – kraakhelder geluid
U kunt vrij rondlopen en praten; het geluid blijft constant van hoge kwaliteit. U hebt geen last van storende achtergrondgeluiden, wegvallende
stemmen of echo's. OmniSound® zorgt voor een natuurlijk geluid in twee richtingen (full duplex) en rondom (360°) een geluidsopname en
-weergave. Een ultragevoelige microfoon neemt rondom geluid op en 3 ingebouwde surroundluidsprekers zorgen in de hele ruimte voor een
perfect geluid.

TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding: Transformator 240 V AC / 12 V DC.
Telefoonaansluiting: Analoge centrale of openbaar telefoonnet, RJ11.
Voedings- en netwerkkabel: 7,5 meter, RJ11 (telefoon), EIAJ klasse IV (voeding).
Compatibiliteit: Programmeerbare R-puls voor compatibiliteit met verschillende landen/
telefooncentrales. De Konftel 200 kan worden aangesloten op een telefooncentrale met
een analoge aansluiting, bijvoorbeeld de Ericsson MD110, Fenix; Siemens HiPath; Nortel
Meridian; Philips Sopho; Alcatels Omni PCX; Ascom Ascotel; Avaya Definity.
Keurmerken: CE, FCC, UL en CSA.
Aanbevolen omgevingscondities: Nagalmtijd: <0,5 s. Achtergrondgeluid: <45 dBA.
Ontvangstbereik: Microfoon <30 m2.
Uitgang cassetterecorder: 3,5 mm mono jack.
Temperatuur: 5° - 40°C.
Relatieve luchtvochtigheid: 20% - 80% condensvrij.
Afmeting: Diameter 232 mm.
Gewicht: 700 gram.
Kleur: Mineral black.

OPTIONEEL
900102040 Extra microfoons vergroten het bereik tot 70 m2.
900102038 Afstandsbediening.
900103342 Kabel cassetterecorder.
900103339 Verlengsnoer, voeding, 10 meter.
900103340 Verlengsnoer, telefoon, 10 meter.
900103341 Verlengsnoer, voeding en telefoon, 7,5 meter.
9146030 Wandbevestiging.
149110 Plafondbevestiging.
900102067 Draagtas.
GARANTIE
2 jaar.
Op www.konftel.com vindt u meer informatie over de Konftel 200 en andere
producten van Konftel.

Verkopers:

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

