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Konftel 300IPx
De kunst van de eenvoud

Met één eenvoudige klik vergaderingen aftrappen of bijwonen. Met de Konftel 300IPx is het houden
van conferentiegesprekken net zo simpel als het gebruiken van de Konftel Unite app. Bij de nieuwe
generatie IP-vergadertelefoons staat de kunst van de eenvoud centraal.
Naast de optie van One Touch Conferencing via de app biedt de Konftel 300IPx alles wat u nodig hebt voor hoogwaardige, efficiënte vergaderingen op afstand. Het toestel is uitgerust met de gepatenteerde
OmniSound®-technologie voor kristalhelder, natuurlijk HD-geluid en is
bovendien ongekend veelzijdig. Dankzij uitgebreide mogelijkheden voor
het aansluiten van luidsprekerapparatuur, draadloze headsets en extra microfoons is de Konftel 300IPx de ideale IP-vergadertelefoon voor ruimten
van allerlei afmetingen tot grote auditoriums aan toe. Het toestel is voorzien van een USB-poort en werkt perfect samen met Skype for Business,
Cisco, Avaya en andere vergadertools.
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De Konftel 300IPx kan worden geconfigureerd en geüpgraded via de
webinterface of de provisioning server van het bedrijf zelf. Een andere
handige optie is de Zero Touch Installation webservice van Konftel.
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DOWNLOAD KONFTEL UNITE:
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OmniSound met ondersteuning voor
HD-geluid
SIP
UC-compatibel via USB
Ondersteuning voor Konftel Unite –
One Touch Conferencing
NFC voor snelle verbinding met de
Konftel Unite app
Overzichtelijk beheer van telefoongesprekken en telefonische meetings via
Konftel Unite
Conferentiebrug
Opslaan op geheugenkaart
Aan te sluiten op uitbreidingsmicrofoons en PA-systeem
Efficiënte, schaalbare provisioning
Twee jaar garantie

BEHEER VAN TELEFONISCHE
MEETINGS VIA APP

Volledig compatibel met Skype for Business, Cisco, Avaya en eventuele andere
vergadertools op uw laptop.

Dankzij de verbinding tussen uw smartphone en de Konftel 300IPx is het leiden
van telefonische meetings kinderspel. We
noemen dat One Touch Conferencing.

Met de Konftel Unite app kunt u de Konftel
300IPx eenvoudig op uw smartphone of
tablet beheren in plaats van via het toetsenblok. Zo trapt u geplande meetings af met
slechts één simpele klik, belt u contacten en
groepen vanuit uw persoonlijke contacten
en kunt u tijdens de meeting gebruik maken
van allerlei telefoonfuncties. Een verbinding
tot stand brengen tussen de smartphone en
de vergadertelefoon is eenvoudig mogelijk
via Bluetooth® (alleen voor beheer, niet
voor geluidsoverdracht). Konftel Unite
kan worden gedownload van App Store of
Google Play.
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Accessoires
UITBREIDINGSMICROFOONS

Artikelnr.: 900102113
Verhoog het bereik van 30 naar 70 vierkante
meter, d.w.z. meer dan een verdubbeling van
het bereik

PA-INTERFACEKAST

Artikelnr.: 900102087
Aan te sluiten op externe luidsprekers en microfoonsystemen

DEMO EN REISHOES

Artikelnr.: 900102131
Zwarte nylon tas met handgrepen en een
afneembare gevoerde schouderband. Afmetingen: 36 x 28 x 15 cm

Specificaties voor de Konftel 300IPx
ALGEMENE INFORMATIE

Artikelnr.: 910101084
Inhoud: Netwerkkabel (900103402), USB-kabel
(900103388), voedingskabel (900103401) en
AC-adapter (900102125)
Productdocumenten: Korte handleidingen in het
Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits,
Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Russisch,
Spaans, Zweeds en Turks. Handleidingen in
het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en
Zweeds. Handleiding voor beheerders en korte
installatiehandleiding in het Engels. Beschikbaar
via www.konftel.com/support
Afmetingen: Diameter 240 mm, hoogte 77 mm
Gewicht: 1 kg
Kleur: Diepzwart
Antidiefstalbeveiliging: Kensington® Security
Slot
Garantie: Twee jaar

GEBRUIKERSINTERFACE

Display: Verlicht, grafisch LCD-scherm, 128 x
64 px
Toetsenblok: Alfanumeriek 0 – 9, *, #, aan, uit,
mute, hold, volume omhoog, volume omlaag,
5 knoppen voor menunavigatie, lijnkeuzestand,
conferentiegids, nummerherhaling
Menutalen: Deens, Nederlands, Engels, Fins,
Frans, Duits, Italiaans, Noors, Pools, Russisch,
Spaans, Zweeds en Turks
Telefoonboek: LDAP. Tot 1000 nummers per
gebruikersprofiel. Exporteren/importeren
van contacten. Bellijst. Vier met wachtwoord
beschermde gebruikersprofielen
Meeting Management: Ondersteuning voor
Konftel Unite (kan worden gedownload van App
Store of Google Play)
Conferentiegids: 20 groepen per gebruikersprofiel, 4 deelnemers/groep

BELFUNCTIES

AANSLUITING OP APPARATEN

Tijdens een gesprek: Gesprek in de wacht zetten.
Gesprek in de wacht. Gesprek parkeren/oppakken in de PBX*. Inkomend gesprek doorschakelen. Request. Muziek in wachtstand. Belschema
Nummerselectie: Telefoonnummer en SIP URI.
ENUM Support E.164*
Gesprekken met meerdere partijen: Lokale
5-weg gesprekken. Twee te configureren SIP
accounts
* Indien ondersteund door PBX

Bluetooth®: Low Energy Profiles, GAP en GATT.
Alleen voor beheer, niet voor geluidsoverdracht
USB-aansluiting: 2.0 Mini B
NFC: Ondersteuning bij downloaden van en verbinden met de Konftel Unite app. NFC Forum
Type 4 en ISO/IEC 14443 Type A support
Uitbreidingsmicrofoons: x2 modulair 4/4
Extra: Modulair 4/4 voor draadloze headset of
PA-systeem

POWER

Technologie: OmniSound® met ondersteuning
voor HD-geluid, full duplex, automatische
echo-onderdrukking en onderdrukking van
storende geluiden
Microfoon: Omnidirectioneel, 360˚
Ontvangstbereik: tot 12 mensen (30 m2)
Luidsprekers: frequentiebereik 200-20.000 Hz
Volume: max. 90 dB SPL 0,5 m
Equalizer: zacht, neutraal, helder
Codecs: G722, G711 A-law, G711 μ-law, G729ab

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

NETWERKAANSLUITING

SIP: RJ 45, Ethernet 10/100 Base T (IEEE
802.3ab), PoE (IEEE 802.3af), LLDP-MED
(ANSI/TIA-1057), LDAP (RFC1777), DNS SRV
(RFC3263)

NETWERK EN COMMUNICATIE

Netwerkadres: DHCP en statische IP
NAT traversal: STUN, ICE en TURN
Verbindingsprotocol: SIP 2.0 (RFC 3261 en
bijbehorende RFC’s)
Signaleringsprotocol: UDP, TCP, TLS en SIPS
Mediaprotocol: RTP, SRTP
Netwerkbeveiliging: 802.1x Authenticatie met
EAP-TLS
Quality of Service: DiffServ, VLAN (IEEE
802.1p/Q)
Configuratie en provisioning: HTTP/HTTPS web
interface of Konftel ZTI (Zero Touch Installation).
Ondersteuning voor auto-provisioning met
certificaatmanagement
DTMF-toongeneratie: RFC 4733/2833, SIP
INFO, In-band
Tijdservers: NTP en SNTP (RFC4330)
Extra functies: Remote syslog, PCAP-log, unieke
hostnaam

GELUIDSSPECIFICATIES

MEER FUNCTIES

Opnemen: Ondersteuning voor SD- en SDHC-geheugenkaarten
Software-update: TFTP/HTTP/TTPS

OMGEVING

Temperatuur: 5 – 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 20-80% nietcondenserend

GEVERIFIEERD VOOR

Aanverwante producten
KONFTEL 300Wx

KONFTEL 55Wx

Een draadloze vergadertelefoon met HD-geluid. Kan via de
DECT-basis op IP- en analoge omgevingen worden aangesloten,
of direct op een smartphone of USB naar een pc. Beschikt over
OmniSound® voor een uitmuntende geluidskwaliteit, een batterij
met 60 uur spreektijd, opnamemogelijkheden en een conferentiegids. Dankzij gratis software-upgrades altijd klaar voor de toekomst.

Een flexibel vergadertoestel met een touchscreen en HD-geluidskwaliteit, draadloos via Bluetooth® met NFC. Eenvoudige aansluiting op pc’s, vaste telefoons en smartphones en voorzien van een
batterij. Headsetpoort. Mogelijkheid om uitbreidingsmicrofoons toe
te voegen voor meetings met 12 of meer deelnemers.
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recente informatie.

RUIMTE VOOR RESELLER

Konftel is een toonaangevend bedrijf en een sterk merk op het gebied van teleconferencing. Sinds 1988
is het onze missie geweest om mensen wereldwijd te helpen met elkaar te kunnen vergaderen, ongeacht
de afstand. Wij weten uit eigen ervaring dat teleconferenties een efficiënte manier zijn om tijd en geld
te besparen en een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Omdat superieure geluidskwaliteit cruciaal
is voor productieve meetings, hebben wij al onze Konftel-telefoons uitgerust met onze gepatenteerde
geluidstechnologie OmniSound®. Onze producten worden wereldwijd onder het Konftel-merk op de
markt gebracht vanuit ons hoofdkantoor in Umeå, Zweden. Ga voor meer informatie over ons bedrijf en
onze producten naar www.konftel.com

