Mostantól távolról is tarthat megbeszéléseket, akár a
legzsúfoltabb munkanapján is. A Konftel elérhetô
közelségbe hozza partnereit. A telefonos konferencia
által lehetôvé teszi, hogy üzleti vagy spontán megbeszéléseket tartson, és akár azonnali döntéseket hozzon.
A távolság többé nem jelent akadályt.
A Konftel modern korunk konferenciatelefonja.
Egyedülálló OmniSound™ hangzásával a személyes
jelenlét érzetét kelti. Cégünkrôl és termékeinkrôl további
információt a www.konftel.com weboldalon talál.

Szabadon sétálhat a szobában, beszélhet, vitatkozhat – a
hangminôség végig kiváló marad. Nincs hangerô-ingadozás, nem
nyelôdnek el szófoszlányok, és nincs zavaró visszhang. Az OmniSound™
mindkét irányban természetes hangzást (full duplex) eredményez.
Ultraérzékeny mikrofonja 360° -os szögben érzékeli a hangokat, a
három beépített surround hangszóró pedig betölti a teljes teret.

Aki gyakran használja asztali telefonja kihangosító funkcióját, legtöbbször
elégedetlen a hangminôséggel. A Konftel 50 ezt a problémát is megoldja.
A készülék egyedülálló OmniSound™ hangtechnológiával rendelkezik,
ami a telefonos megbeszélést személyes találkozóvá varázsolja – mintha
szemtôl szemben beszélgetne partnereivel!
A Konftel 50 a már meglévô rendszertelefonhoz kapcsolódik, nincs szükség külön
telefonvonalra. A hozzá tartozó átalakító
leegyszerûsíti a kézibeszélô
és a ki han go sító kö zötti
váltást és headset is csatlakoztatható hozzá.
A Konftel 50 személyi számítógéppel is összeköthetô, így az Interneten
keresztül is kiváló hangminôségben komunikálhat.

A több fél hívását lehetôvé tevô funkció (multi-party call) vagy egy
szolgáltatón keresztüli telefonos megbeszélés segítségével a világ
bármely pontjáról bekapcsolódhatnak a megbeszélésekbe.

Gyakran kénytelen órákat szánni egy-egy rövid, kis jeletôségû találkozóra?
Miért töltené az idejét felesleges utazásokkal? A telefonos megbeszélésekkel idôt, és ezzel együtt pénzt takaríthat meg, mivel még aznap visszatérhet a többi feladatához.
A Konftel különleges OmniSound™ hangtechnikája lehetôvé teszi, hogy
egy idôben több emberrel beszélhessen telefonon – olyan természetesen,
mintha ugyanabban a helyiségben tartózkodnának.

Az üzleti tárgyalások még egyszerûbbek, ha a résztvevôk az Interneten
keresztül láthatják és használhatják
ugyanazt az aktuális dokumentumot.
A Konftelnek három, kimondottan a konferenciatermek számára
kifejlesztett konferenciatelefonja van:
a Konftel 100, a Konftel 200 és a
Konftel 200/NI.

Tárgyaljon szabadon, kézibeszélô nélkül! A Konftel 50 lehetôvé teszi,
hogy kristálytiszta minôségben folytasson beszélgetéseket a rendszertelefonján, mobil-, vagy vezeték nélküli telefonján. A készülék személyi
számítógéphez is csatlakoztatható, IP telefonálásra is alkalmas.

Konftel 100

A Konftel 100 optimális konferenciatelefon a kisebb konferenciatermek
számára. A Konftel 100 pontosan azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik,
amelyek egy hatékony telefonos megbeszéléshez szükségesek.
A Konftel 200 és a Konftel 200/NI készülékek nagyobb termekben
is tökéletesen mûködnek, mivel könnyedén bôvíthetôek külsô
mikrofonokkal és távirányítóval.
A Konftel 100 és Konftel 200 analóg (PSTN) vonalhoz csatlakozik.
A Konftel 200/NI pedig digitális (ISDN So) vonalhoz is csatlakoztatható,
ami még jobb hangzást biztosít.

Bôvítô mikrofonok
A bôvítô mikrofonokkal a hatósugár 70 négyzetméterre nô, vagyis több
mint megkétszerezôdik a terület. Minden egyes mikrofon 360°-ban
érzékeli a hangokat, hangerô-szabályozóval és némító gombbal
rendelkezik.

Távirányító
A távirányító lehetôvé teszi az összes funkció irányítását a Konftel 200 vagy Konftel
200/NI készüléken. Négy programozható
gyorshívó gombbal is rendelkezik a közvetlen
számokhoz.

Hangrögzítô kábel
A Konftel 200 vagy Konftel 200/NI
készülékhez hangrögzítô kábel is
csatlakoztatható, melyet hangrögzítô
berendezéshez (magnetofon, PC)
csatlakoztatva könnyedén rögzítheti
beszélgetéseit.

GSM/DECT-kábel
Csatlakoztassa GSM vagy DECT
telefonját egy Konftel 50-hez, hogy
többen is bekapcsolódhassanak a
hívásba.

Falra szerelhetô konzol
Szerelje Konftel 200 vagy Konftel 200/NI
készülékét a falra! Távirányítható használata
ajánlott.

Funkciók
Mûködési terület
(Résztvevôk max. száma)
Szín
OmniSound™
Digitális vonalra (ISDN So)
Analóg vonalra
Kézibeszélô/headset kapcsoló
PC-hez csatlakoztatható
Csatlakozás GSM/DECT-hez
Videovonal (H-320)
megosztás
Grafikus kijelzô
Numerikus billentyûzet
Hívószámazonosító (ISDN So)
R-impulzus

Programozható
Újrahívás
Utoljára hívott szám kijelzése
Idô és dátum kijelzése
Telefonkönyv 50 bejegyzés
Konferencia gomb
Nyelv választás
Némító gomb
Hangrögzítés
Hangerô szabályozás
Bôvítô mikrofonok
Automatikus hang upgrade
Hangerôszabályozó gombok
Némító gomb
Távirányító
Gyorshívó gombok
Újrahívás
Garancia
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