Conference phones for every situation

Innowacyjne telekonferencje
z telefonem Konftel 300IP

Zalety telefonu Konftel 300IP
• OmniSound® 2.0 z szerokopasmową
transmisją głosu
• Standard SIP (protokół inicjowania sesji)
• PoE (Power over Ethernet)
• Połączenia 5-stronne

Konftel 300IP to uniwersalny, oparty na standardzie SIP, telefon konferencyjny,
idealny dla firm korzystających z telefonii IP. Zastosowano w nim opatentowaną
przez firmę Konftel technologię dźwięku OmniSound® 2.0 z szerokopasmową
transmisją głosu, aby zapewnić wyraźny i naturalny dźwięk.
Stylowo zaprojektowany telefon Konftel 300IP wyposażono w inteligentne
funkcje w celu usprawnienia telekonferencji. Można choćby rejestrować
i zapisywać przebieg spotkań na karcie pamięci SD. Asystent konferencji
umożliwia nawiązywanie połączeń z wcześniej zaprogramowanymi grupami za
pomocą kilku prostych naciśnięć przycisku. Kontakty można z łatwością
importować i eksportować przez interfejs internetowy. Funkcja prywatnych profili
użytkowników umożliwia tworzenie własnych książek telefonicznych.
Telefon Konftel 300IP idealnie sprawdzi się także w przypadku większych
konferencji dzięki możliwości podłączenia zewnętrznych mikrofonów,
bezprzewodowego zestawu słuchawkowego oraz systemu PA (nagłośnienia).
Konftel 300IP to najwyższej jakości telefon konferencyjny dla firm, który łączy
w sobie wszystkie zalety telefonii IP oraz innowacyjne funkcje.

• Rejestrowanie spotkań
• Złącze bezprzewodowego zestawu
słuchawkowego
• 	Możliwość zapisywania prywatnych
kontaktów i ustawień w profilach
użytkowników
• 	Łatwiejsza obsługa połączeń dzięki
asystentowi konferencji
• Książka telefoniczna
• 	Konfiguracja przez Internet
• 	Prostsza instalacja dzięki możliwości
eksportu i importu kontaktów i ustawień
• 	Większy zasięg zbierania dźwięku po zastosowaniu zewnętrznych mikrofonów (opcja)
• Możliwość podłączenia do systemu PA
(opcja)
• 	Możliwość aktualizacji z myślą o przyszłości
• 	Dwuletnia gwarancja

Konftel 300IP
języki
BEZPIECZEŃSTWO
Menu i skrócona instrukcja obsługi: angielski, duński, Uwierzytelnianie: podstawowe lub skrócone
fiński, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki,
Transport: TLS i SRTP
norweski, polski, rosyjski, szwedzki, turecki i włoski
Konta chronione hasłem

Interfejs internetowy ułatwia zarządzanie ustawieniami i kontaktami w telefonie Konftel 300IP

Wiele nowych funkcji
Telefon Konftel 300IP ułatwia prowadzenie telekonferencji, łącząc w sobie
wszystkie zalety telefonii IP oraz innowacyjne funkcje firmy Konftel.

Standard SIP

Telefon Konftel 300IP można podłączyć do systemu IP PBX lub bezpośrednio do
złącza VoIP. Telefon wykorzystuje standard SIP (RFC 3261) i jest kompatybilny z
większością platform SIP dostępnych na rynku. Aby ułatwić podłączenie, telefon
Konftel 300IP obsługuje również technologię Power over Ethernet.

Połączenia 5-stronne

Telefon Konftel 300IP potrafi obsługiwać cztery połączenia SIP jednocześnie. Można
także łączyć je, tworząc połączenie 5-stronne.

Profile użytkowników

Możliwość zapisu preferowanych ustawień i prywatnych kontaktów, wyświetlanych po
podaniu hasła i zalogowaniu się, dla maksymalnie czterech użytkowników.

Rejestrowanie połączeń na karcie pamięci

Telefon Konftel 300IP posiada funkcję rejestrowania połączeń na kartach pamięci SD.
Umożliwia to rejestrowanie spotkań i sporządzanie notatek głosowych. Kartę pamięci
można przenieść do komputera, dzięki czemu użytkownik może odsłuchiwać,
wymieniać i zapisywać pliki dźwiękowe.

Możliwość podłączenia bezprzewodowego
zestawu słuchawkowego

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do telefonu Konftel 300IP, dźwięk z zestawu
i telefonu jest przesyłany jednocześnie pozostałym uczestnikom. To przydatna funkcja
do prowadzenia wykładów.

Łatwiejsza obsługa połączeń dzięki asystentowi
konferencji

Po utworzeniu grupy za pomocą asystenta konferencji, wystarczy nacisnąć przycisk,
aby połączyć się ze wszystkimi uczestnikami. Przydatna funkcja w przypadku
powtórnych telekonferencji. Asystent konferencji może zapisać maksymalnie
20 grup w profilu.

FUNKCJE POŁĄCZEŃ		
Zawieszanie połączeń
Połączenia oczekujące
Parkowanie / zwalnianie połączeń
(zależy od centrali PBX)
Odbiór połączeń (zależy od centrali PBX)
Rejestrowanie połączeń (lokalnie na karcie SD)
Asystent konferencji: 20 grup w profilu,
4 uczestników w grupie
Konsultacja
Plan wybierania
Wybieranie: numer telefonu i SIP URI
Obsługa ENUM (E.164)
(zależy od centrali PBX/ serwera)
Lokalne połączenia 5-stronne
Melodia przy zawieszeniu (zależy od centrali PBX)
Dwa konfigurowane konta SIP
Bezobsługowy transfer
FUNKCJE AUDIO
OmniSound® 2.0 z szerokopasmową transmisją
głosu
Mikrofon: dookólny
Obszar odbierania: do 30 m2 > 10 osób
Głośniki: zakres częstotliwości: 200–7000 Hz
Siła głosu: maks. 90 db SPL 0,5 m
Korektor: miękki, neutralny, żywy
Kodeki: G722, G711,G729ab
DTMF: wewnątrz pasma / przez RTP / SIP INFO
RTP/RTCP
SRTP
KATALOG
Książka telefoniczna: < 1000 wpisów w profilu
Eksport/ import katalogu
Lista połączeń
Profil użytkownika: 4 profile (chronione hasłem)
WSPÓŁDZIAŁANIE
SIP 2.0, RFC3261 i towarzyszący RFCS
Patrz www.konftel.com/300IP
REJESTROWANIE
Obsługa kart pamięci SD do 2 GB

WYMIARY
Wielkość: średnica 240 mm, wysokość 77 mm
Ciężar: 1 kg
Kolor: lukrecjowa czerń
WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Wyświetlacz: LCD, 128x64 piksele
Klawiatura: alfanumeryczna 0–9, *, włączanie,
wyłączanie, wyciszanie, wstrzymywanie, podgłaszanie, ściszanie, 5 klawiszy do nawigacji po
menu, linia, asystent konferencji
Zabezpieczenie przed kradzieżą
Gniazdo zabezpieczenia Kensington®
GNIAZDA
Ethernet: RJ45
AUX (zestaw słuchawkowy/ PA):
wtyk modularny 4/4
Mikrofony zewnętrzne: wtyk modularny 4/4
ZASILANIE
Power over Ethernet IEEE 802.3af
Zasilacz: 100–240 V AC/ 13,5 V DC
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
Bezpieczeństwo: EN 60950-1:2006, ANSI/UL
60950-1-2002, CAN/CSA-C22.2, nr 60950-1-03
EMC/Radio: EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08),
EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09), FCC Część 15
podczęść B klasa A, FCC Część 15 podczęść C,
EN 300220-1:2000, EN 300220-2:2000 RoHS
ŚRODOWISKO
Temperatura: 5-40°C
Wilgotność względna: 20-80% bez kondensacji
W ZESTAWIE
Konftel 300IP, karta pamięci SD, zasilacz, kabel
zasilający i sieciowy, skrócone instrukcje obsługi
AKCESORIA
900102080 Mikrofony zewnętrzne, 1 para
900102087 Skrzynka interfejsu do podłączania
zewnętrznego systemu głośników i mikrofonu
(system PA)
900103384 Zaczep linkowy

SIEĆ I DOSTĘPNOŚĆ
DHCP i statyczne IP
NTP i SNTP
GWARANCJA
Ethernet 10/100 Base T
2 lata
NAT traversal: STUN i ICE
Aktualizacja oprogramowania: TFTP/ HTTP/ HTTPS
Eksport/ import profili z ustawieniami
Zintegrowany serwer internetowy, HTTP/ HTTPS
Zdalna konfiguracja przez Internet
Diagnostyka przez Internet
Pliki dziennika: poziom dziennika, statystyka sieci

Książka telefoniczna

W książce telefonicznej każdego profilu można zapisać do 1000 kontaktów. Można
nimi łatwo zarządzać przez interfejs internetowy.

Łatwa konfiguracja przez interfejs internetowy

Interfejs internetowy ułatwia konfigurację telefonu Konftel 300IP. Ustawienia i kontakty
można eksportować i importować, co ułatwia transfer do innych telefonów Konftel 300IP.

Możliwość rozbudowy w większych pomieszczeniach

Zewnętrzne mikrofony zwiększają zasięg zbierania dźwięku 30 metrów kwadratowych
ponad dwukrotnie. Mikrofon dookólny telefonu Konftel 300IP w połączeniu
z mikrofonami kierunkowymi zapewni optymalne zbieranie dźwięku w większych
salach konferencyjnych. Aby uzyskać jeszcze lepszy dźwięk, można podłączyć
telefon do zewnętrznego systemu PA (nagłośnienia).

OmniSound® 2.0 – rewelacyjny dźwięk

We wszystkich telefonach firmy Konftel zastosowano naszą opatentowaną
technologię dźwięku OmniSound®, która zapewnia krystalicznie czystą
transmisję głosu. OmniSound® 2.0 z szerokopasmową transmisją głosu
sprawia, że telefon Konftel 300IP oferuje jeszcze bardziej imponującą
jakość dźwięku. Podobnie, jak OmniSound® full duplex, OmniSound® 2.0
wykorzystuje mikrofon dookólny i trzy głośniki dla optymalnej obsługi audio.
OmniSound® 2.0 wzbogacono o innowacyjne funkcje – tłumienie szumów
minimalizuje rozpraszające szumy tła, szerokopasmowa transmisja głosu
zapewnia sygnał dźwiękowy o mocy 7 kHz, a korektor graficzny umożliwia
regulację poziomu dźwięku w czasie spotkań.
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