
FÖRDEL KONFTEL

• Kristallklart ljud – OmniSound®

• Naturligt ljud – i båda riktningarna (full duplex)

• 2 års garanti

FÖRDEL KONFTEL 200W

• En avancerad enhet, enkel att ansluta och använda

• Trådlös anslutning till GAP-kompatibla DECT-system

• Tydlig, belyst display

• Knappsats

• Användarvänligt menysystem

• Bandspelarutgång

• Förberedd för extramikrofoner och fjärrkontroll

Konftel 200W är en konferenstelefon som är särskilt utvecklad för företag med DECT infrastruktur. Ansluts till befi ntliga GAP-kompatibla 

DECT-system eller Konftel DECT basstation. Utrustad med lättanvända funktioner och möjlighet till extramikrofoner passar Konftel 200W 

utmärkt för möten i större konferenslokaler.

Konftel 200W – konferenstelefon för gränslösa möten

 Konftel 200W

För varje situation och tillfälle. Konftels konferenstelefoner är utrustade med OmniSound® – ljudteknologin för verklig närvarokänsla. 

Det ger möjlighet till fl era spontana möten och snabba beslut. Ett friare sätt att arbeta.

Conference phones for every situation



Idealisk för stora sammanhang
För att få bästa möjliga mötesförhållanden i stora lokaler kan Konftel 

200W utrustas med extramikrofoner. Högtalarnas volymnivå höjs och 

upptagningsområdet ökar från 30 m2 till 70 m2. Du får alltså suverän 

ljudkvalitet över mer än dubbla arean. För ytterligare komfort kan 

Konftel 200W kompletteras med en fjärrkontroll som smidigt styr 

samtliga funktioner, t ex snabbvalsknappar för de mest använda 

telefonnumren. 

Konferenstelefon för gränslösa möten

Friare möten!
Konftel 200W är en konferenstelefon som öppnar upp kontoret. Dina 

medarbetare kan friare välja var telefonmötet ska hållas, eftersom den 

trådlösa anslutningen till DECT-system gör att enheten kan användas i 

hela byggnaden utan att begränsas av teleuttag. Konftel 200W passar 

de fl esta DECT-system. Det är bara att plugga in elkontakten och ringa 

upp för ett snabbt möte.

Om ditt kontor saknar DECT-system erbju-

der Konftel en basstation. Den ansluts till 

ett analogt uttag och når trådlöst upp till 

300 meter. Till Konftel DECT basstation 

kan även trådlösa handenheter anslutas.

 Konftel 200W

OmniSound® – det kristallklara ljudet
Rör dig fritt i rummet, diskutera och debattera med bibehållen ljudkvalitet utan störande ljudklipp, dämpningar eller ekon. OmniSound® ger 

naturlig närvarokänsla tack vare full duplex med såväl ljudupptagning som ljudåtergivning i 360°. En hyperkänslig mikrofon och tre inbyggda 

surroundhögtalare tar upp respektive sprider ljudet i alla riktningar.

Användarvänliga funktioner
Konftel 200W har knappsats 

med sekretessknapp, R-knapp 

för fl erpartssamtal samt meny-

knapp. I den tydliga, belysta 

displayen visas menysystemet 

och radiostyrka mot basstatio-

nen. Via menysystemet väljer du nämligen vilken basstation Konftel 

200W ska anslutas till. Dessutom ingår telefonbok för 50 kontakter, 

senast slagna nummer, volyminställning för högtalarna, datum, tid 

och samtalstid.

Konftel AB, Box 268, SE 901 06 Umeå, Sweden
Tel +46 90 70 64 89  Fax +46 90 13 14 35  info@konftel.com 

Återförsäljare:

TILLBEHÖR
900102074 Extramikrofoner. Ökar upptagningsområdet upp till 70 m2.
900102038 Fjärrkontroll.
900103342 Bandspelarkabel.
900103339 Förlängningskabel el, 10 meter.
900102067 Transportväska.
149110 Takpendel.
900102071 Konftel DECT basstation.

TEKNISKA DATA KONFTEL DECT BASSTATION
Strömförsörjning: Transformator 240 V AC/6 V DC, 300 mA, kabellängd: 2 meter. 
Teleanslutning: Analog PBX eller PSTN, RJ-11.
Kompatibilitet: Konftel DECT basstation är GAP-kompatibel och ansluts till analog linje 
eller växel utrustad med analog anknytning. Upp till 7 GAP-kompatibla DECT-enheter kan 
anslutas till Konftel DECT basstation.
Godkännande: CE.
Räckvidd: Upp till 300 m öppen yta, upp till 50 m inomhus.
Storlek: 175x160 mm.
Vikt: 240 gram.
Färg: Deep sky-blue.

GARANTI: 2 års garanti. 

Läs mer på www.konftel.com om Konftel 200W och andra Konftelprodukter. 

TEKNISKA DATA KONFTEL 200W
Strömförsörjning: Transformator 240 V AC/12 V DC, 700 mA. Elkabel 6 meter, 
modular 4/4.
Teleanslutning: DECT/GAP. 
Kompatibilitet: Konftel 200W ansluts till de fl esta marknadsledande GAP-kompatibla 
DECT-system. Konftel 200W kan anslutas till 4 system, automatiskt eller manuellt 
val. Konftel 200W har ställbar R-puls för anpassning till olika länder/växlar.
Godkännande: CE.
Räckvidd: Upp till 300 m öppen yta, upp till 50 m inomhus.
Rek. rumsförhållanden: Efterklangstid: < 0,5 sek. Bakgrundsljud: < 45 dBA. 
Temperatur: 5° – 40° C. 
Luftfuktighet: 20% – 80% kondensfritt.
Upptagningsområde: Mikrofon < 30 m2.
Bandspelarutgång: 3,5 mm mono jack.
Storlek: 232 mm diameter.
Vikt: 700 gram.
Färg: Deep sky-blue.

DECT – Digital Enhanced Cordless Telephone. DECT stöder kryptering för maximal samtals-
säkerhet. GAP medför att DECT-enheter från olika tillverkare är kompatibla.


