Konftel 200 – laat uw vergadering spreken

Intelligent communications
U hoeft niet steeds te reizen naar elke afspraak. Niet meer in de file of een krap vliegtuig. Met Konftel bespaart
uw geld en kostbare tijd aan vergaderingen van beperkte duur. Door Konftel wordt telefonisch vergaderen een
uitstekend alternatief. Een kans om dichterbij te komen – op afstand. Konftel is de enige conferentietelefoon met
OmniSoundTM – met deze geluidskwaliteit lijkt het of iedereen zich in één ruimte bevindt! Er zijn vier modellen.
De keuze is aan u!
De Konftel 200 is een krachtige, flexibele conferentietelefoon. Hij werkt ook perfect in grotere
vergaderruimtes omdat hij gemakkelijk kan
worden uitgerust met extra microfoons en een
afstandsbediening. De Konftel 200 zorgt voor
duidelijk verstaanbare telefonische vergaderingen
– het is alsof de mensen aan de andere kant van
de lijn gewoon tegenover u zitten!
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Kraakhelder geluid – OmniSound

TM

Natuurlijk geluid – in beide richtingen (full duplex)
Eenvoudig aan te sluiten en gebruiksvriendelijk
Voor analoge lijn/analoge aansluiting van een telefooncentrale
Groot verlicht display
Keypad
Gebruiksvriendelijk menu
Uitgang cassetterecorder
Extra microfoons en afstandsbediening als accessoire verkrijgbaar
2 jaar garantie

Konftel 200

Flexibele conferentietelefoon voor de vergaderruimte

Flexibele conferentietelefoon

OPTIONEEL

De Konftel 200 voldoet aan al uw wensen op het gebied van telefonisch

Voor een eenvoudige bediening van alle functies

vergaderen. De Konftel 200 heeft een bereik van max. 30 m2. Bij gebruik

op uw Konftel. U heeft ook de beschikking over

van extra microfoons wordt dit bereik uitgebreid tot 70 m2.

vier snelkeuzetoetsen. Hieronder kunt u de tele-

Afstandsbediening, 900102038

foonnummers die u het meeste gebruikt opslaan.

Extra microfoons, 900102040
Voor een groter bereik raden we u aan
extra microfoons aan te sluiten. Bij gebruik van extra microfoons wordt het
bereik uitgebreid tot 70 m2: meer dan
het dubbele oppervlak!

Konftel 200 heeft een keypad met een mute-knop, een R-knop voor multiparty-gesprekken en een menu-knop. Het menusysteem verschijnt op het
grote display. Het systeem heeft een telefoonboek voor 50 nummers

Kabel cassetterecorder, 900103342

(inclusief het laatst gekozen nummer), volumeinstellingen voor de luid-

Sluit uw Konftel aan op de cassetterecorder om telefonische vergade-

spreker, datum- en tijdweergave en beltijdweergave. U kunt ook een taal

ringen op te nemen. Vertel de deelnemers dat de vergadering wordt

kiezen!

opgenomen.

OmniSound™ – het kraakheldere geluid

ANDERE OPTIES

U kunt in de ruimte rondlopen, discussiëren; het geluid blijft constant van

900103339

Verlengsnoer, voeding, 10 meter

hoge kwaliteit. Geen storende achtergrondgeluiden, wegvallende stemmen

900103340

Verlengsnoer, telefoon, 10 meter

of echo’s. OmniSound™ zorgt voor een natuurlijk geluid in twee richtingen

900103341

Verlengsnoer, voeding en telefoon, 7,5 meter

(full duplex) en rondom (360°) geluidsopname en -weergave. Een ultra-

9146030

Wandbevestiging

gevoelige microfoon neemt rondom geluid op en 3 ingebouwde surround-

149110

Plafondbevestiging

luidsprekers zorgen in de hele ruimte voor een perfect geluid.

900102033

Aluminium transportkoffer

TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding:
Compatibiliteit:
Voedings- en telefoonkabel:

COMPATIBILITEIT
Instelbare R-puls voor compatibiliteit met verschillende landen/telefooncentrales. De Konftel 200 kan op vrijwel iedere telefooncentrale met
een analoge lijn worden aangesloten bijv.
Ericsson
MD110, Fenix
Siemens
HiPath, Hicom
Nortel
Meridian
Philips
Sopho
Alcatel
4200, 4400
Ascom
Ascotel
Avaya
Definity

Aanbevolen omgevingscondities:
Frequentiebereik:
Luidsprekervolume:
Uitgang cassetterecorder:
Temperatuur:
Relatieve luchtvochtigheid:
EMC:

Elektrische veiligheid:
Voldoet aan EU normen:
Afmeting:
Gewicht:
Kleur:

Transformator 240 V AC / 12 V DC.
Analoge telefooncentrale of PSTN, RJ-11.
7,5 m. RJ-11 (telefoon),
EIAJ klasse IV (elektrisch).
Nagalmtijd: <0,5 sec.
Achtergrondgeluid: <45 dBA.
200 – 3700 Hz.
85 dB SPL.
3,5 mm mono jack.
5o – 40o C.
20% – 80% condensvrij.
EN 50081-1:1992.
EN 50082-1:1992.
EN 61000-4:1995.
EN 60950.
Europees CTR21.
Diameter 232 mm.
700 gram.
Mineral black.

GARANTIE
2 jaar garantie.

Meer informatie op www.konfteltech.com
Hier vindt u meer informatie over de Konftel 200 en andere Konftel-producten. U kunt ook direct contact opnemen met uw dealer voor een vrijblijvend
advies.

Konftel Technology AB, Box 268, SE 901 06 Umeå, Zweden, Telefoon +46 90 70 64 89, Fax +46 90 13 14 35, info@konftel.com
Importeur/distributeur Benelux: GO Telecom BV, Postbus 1020, 3300 BA, Dordrecht, Nederland
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