
Conference phones for every situation

Konftel 300M 

Konftel 300M – telefon konferencyjny 
GSM do bezprzewodowego biura
Telefon Konftel 300M to oczywisty wybór dla firm, które preferują komunikację  przez sieci 
GSM.  Aparat jest przeznaczony do pracy w sieciach komórkowych, oferując całą typową dla 
nich elastyczność. To także doskonały telefon konferencyjny, wyposażony w inteligentne funk-
cje i opatentowaną technologię dźwięku OmniSound® 2.0 firmy Konftel, gwarantującą  krysta-
licznie czysty dźwięk wszystkich połączeń konferencyjnych.
 Akumulator zapewnia do 30 godzin czasu rozmowy i jest ładowany po postawieniu  aparatu 
Konftel 300M na dołączonej ładowarce. Przydatne funkcje to min. nagrywanie rozmów na 
karcie pamięci SD i obsługa wiadomości SMS. Asystent Konferencji umożliwia automatyczne 
połączenie z grupą rozmówców dostępnych pod wieloma numerami, co jest niezwykle wygodne 
w przypadku regularnych połączeń.
 Gniazdo komputerowe USB pozwala na połączenia VoIP. Telefon Konftel 300M może być 
także używany w środowiskach zintegrowanej komunikacji (Unified Communication). Poszcze-
gólne połączenia komórkowe i USB można łatwo przełączać i łączyć za pomocą przycisku 
Trybu Linii.
 Z naładowanym akumulatorem i włożoną kartą SIM, aparat Konftel 300M doskonale nadaje 
się do szybkiego organizowania większych lub mniejszych spotkań, gdzie tylko zapragniesz!

Zalety telefonu Konftel 300M
• Komunikacja z sieciami komórkowymi

• OmniSound®  2.0 – rewelacyjny, krystalicznie 
 czysty dźwięk

• Akumulator (do 30 godzin czasu rozmowy)

• Ładowarka Konftel w zestawie

• Komputerowe gniazdo USB do połączeń VoIP

• Kilka możliwości połączenia, w tym komórkowe 
 i USB

• Tryb Linii do przełączania lub łączenia połączeń

• Proste w obsłudze menu

• Klawiatura i czytelny wyświetlacz

• Asystent Konferencji ułatwiający połączenia 
 wielostronne

• Rejestrowanie spotkań na karcie pamięci SD

• Opcja dołączenia dodatkowych mikrofonów

• Przyszłościowy wybór dzięki możliwości  
 aktualizacji

• 2-letnia gwarancja



Konftel 300M

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 zapewnia 
w telefonie Konftel 300M jeszcze lepszą jakość transmisji audio. 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 oferuje 7 kHz podczas rozmów 
VoIP, a korektor graficzny umożliwia dostosowanie poziomów dźwięku podczas spotkania.
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Spotkania w sieci komórkowej 
Najprościej mówiąc, Konftel 300M to wielki telefon komórkowy, wyposa-
żony we wszystkie funkcje znane z telefonów konferencyjnych Konftel. 
Jakość dźwięku jest optymalna – to niezbędny warunek udanych 
telekonferencji.

Karta SIM i akumulator
Telefon Konftel 300M to doskonały wybór dla firm, które preferują komu- 
nikację przez sieć GSM. Aparat ma akumulator, który zapewnia do 30 
godzin czasu rozmowy i ładuje się po postawieniu telefonu na dołączonej 
ładowarce. Akumulator można łatwo wymienić. Dodatkowe akumulatory 
w opcjonalnej podwójnej ładowarce gwarantują, że telefon będzie zawsze 
gotowy do pracy. 
 Bezprzewodowość i obsługa sieci komórkowych oznaczają, że za 
pomocą aparatu Konftel 300M możesz natychmiast rozpocząć telekonfe-
rencję – gdziekolwiek się znajdujesz.

Możliwość nagrywania
Telefon Konftel 300M potrafi rejestrować audiokonferencje na karcie 
pamięci SD, co doskonale sprawdza się podczas rozmów handlowych i 
kwalifikacyjnych.  Aparat może także pełnić funkcję dyktafonu.

Połączenia wielostronne i Asystent Konferencji
Liczba uczestników połączeń wielostronnych zależy od operatora danej 
sieci komórkowej. Zwykle można połączyć do sześciu osób. Asystent 
Konferencji, który przechowuje grupy rozmówców, wybiera numery 
wszystkich uczestników jednocześnie po naciśnięciu klawisza. To przy-
datna funkcja w przypadku regularnych połączeń. 

Gniazdo USB do połączeń VoIP i środowisk UC
Telefon Konftel 300M obsługuje większość środowisk Unified Commu-
nication - podłączenie do komputera przez kabel USB. Tryb Linii ułatwia 
przełączanie i łączenie połączeń komórkowych i przez USB.

Dodatkowe mikrofony
Konftel 300M jest wyposażony w opatentowaną przez firmę Konftel 
technologię dźwięku OmniSound® 2.0, która zapewnia krystalicznie 
czysty dźwięk. Zastosowanie dodatkowych mikrofonów efektywnie 
podwaja powierzchnię „zbierania głosu” wokół telefonu. Jest to istotne w 
większych pomieszczeniach i przy liczniejszych konferencjach.

WERSJE JĘZYKOWE
Menu i skrócone instrukcje obsługi: angielski, duński, fiński, 
francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki,  norweski, 
polski, rosyjski, szwedzki, turecki, włoski.

SPECYFIKACJA AUDIO
OmniSound® 2.0: Transmisja szerokopasmowa przez USB.
Mikrofon: Dookólny, 360˚.
Zakres częstotliwości: 3G/2G 200-3300 Hz, USB 200-7000 Hz.
Obszar odbierania: Do 30 m2, > 10 osób.
Zasięg z dodatkowymi mikrofonami: Do 70 m2, > 16 osób. 
Siła głosu: Maks. 90 db SPL 0,5 m.
Korektor: Miękki, neutralny, żywy.

GNIAZDA
GSM 850/900/1800.
3G/UMTS 900/2100.
USB 2.0. Obsługa Microsoft Office Communicator, Skype i 
innych platform komunikacyjnych.

ZASILANIE
Akumulator: 5200 mAh, do 30 godzin czasu rozmowy /
270 godzin oczekiwania.
Ładowarka: Zasilacz 100-240 V AC/ 14 V DC, kabel o 
długości 90 cm.

KARTA SIM
SIM z obsługą PIN/PUK.

KONTAKTY
Książka telefoniczna: 500 kontaktów. Import/eksport przez 
kartę SIM.
Grupy rozmówców: 20 grup.

REJESTROWANIE
Nagrywanie rozmów na karcie pamięci SD o pojemności 2 GB.

WIADOMOŚCI
Obsługa wiadomości tekstowych SMS (Short Message
Service).

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ
Gniazdo zabezpieczenia Kensington®.

WYMIARY
Konftel 300M: Wielkość: średnica 240 mm, wysokość
77 mm, ciężar: 1180 g z akumulatorem.
Ładowarka Konftel: Wielkość 180x165 mm, ciężar 220 g. 
Kolor: Lukrecjowa czerń.

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Ekran wyświetlacza: LCD, 128x64 piksele (5x2,5 cm). 
Klawiatura: Alfanumeryczna 0-9, *, #, włączanie/ wyłącza-
nie, wyciszanie, zawieszanie, podgłaśnianie, ściszanie, 
5 klawiszy do nawigacji po menu, Tryb Linii, Asystent 
Konferencji.

NORMY
Bezpieczeństwo elektryczne: EN 60950-1:2006 i A11, IEC 
609501-1, ANSI/UL 60950-1-2007, CAN/CSA-C22.2 NR 
60950-1-07.
Radio: FCC 47CFR Część 15 Podczęść B, niezamie-
rzone, klasa emisji B, EN 301 489-7 (1.3.1), EN 301
489-24, EN 301 511 (9.0.2), EN 301 908 (3.2.1).

ŚRODOWISKO Temperatura: 5°– 40°C.
Wilgotność względna: 20–80% bez kondensacji.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Telefon Konftel 300M jest dostarczany z akumulatorem, ła-
dowarką Konftel, kablem USB i skróconą instrukcją obsługi. 
Nr pozycji 910101070.

OPCJONALNIE
900102113  Dodatkowe mikrofony
900102084  Uchwyt ścienny
900102093  Karta pamięci SD 2 GB
900102095  Akumulator
900102096  Ładowarka na dwa akumulatory
900102083  Miękka torba podróżna
900103384  Zabezpieczenie przed kradzieżą, linka zabez-
pieczająca

GWARANCJA
Dwa lata. Akumulator jest objęty roczną gwarancją.
danych technicznych bez uprzedzenia. Najnowsze informa-
cje są dostępne w witrynie www.konftel.com


