
AKKUMULÁTOR
Az akkumulátor egyszerú́en eltávolítható és behelyezhetó́. Töltésenként 30 óra beszélgetési- és
240 óra készenléti idó́. Az extra akkumulátor és az akkutöltó́ opcionális tartozékok, melyeknek
köszönhetó́en mindig feltöltött akkumulátor van kéznél.

3G HÁLÓZATI KAPCSOLAT
A Konftel 300M kompatibilis a 3G és GSM hálózatokkal. Az elindítás nem is lehetne egyszerú́bb:
csak helyezze be a SIM kártyát!

EUROPE 

TÖLTOBÁZIS
A Konftel 300M alap felszereltségéhez tartozik a töltó́bázis,mellyel egyszerú́en töltheti készülékét
– helyezze a Konftel 300M telefont könnyedén a bázisra és használja tovább! Használhatja a
konferenciatelefont hálózatról is, csak csatlakoztassa a hálózati kábelt közvetlenül a készülékbe! 

OmniSound  2.0®

Kétirányú audio, szuperérzékeny mikrofon és eró́teljes hangszóró - az OmniSound® garantálja a
szenzációs hangminó́séget. A szabadalmaztatott OmniSound® technológia része továbbá a zaj
elnyomás, mely csökkenti a háttérzaj interferenciákat. A szélessávú hangátvitellel 7kHz frekvencián
továbbítja az adatokat komputer csatlakozáson keresztül. A hangszínszabályzó lehetó́vé teszi a
hangszint állítását a telekonferencia során. 

SMS
A Konftel 300M szöveges üzenetek küldésére és fogadására is használható, melyet a telefon
a SiM kártyán tárol.

HANGRÖGZÍTÉS
A beépített hangrögzítés minden Konftel 300 készülékben alapfelszereltség. SD memória kártya
(2GB, 70 óra max.) használatával rögzítheti a hívásokat, diktálást, vagy a találkozók anyagát.
Ezután a rögzített anyag továbbítható PC-re, ahol tárolhatja vagy megoszthatja másokkal.

TELEFONKÖNYV
A Konftel 300M a telefonkönyv tartalmát a SIM kártyán tárolja. A kártya legalább 100 név
tárolására képes, a 3G és GSM szolgáltatótól függó́en.

Konferencia segédlet
Ez az egyedülálló, csak a Konftel készülékekre jellemzó́ funkció lehetó́vé teszi, hogy könnyedén
kezdeményezzen multi-résztvevó́s hívásokat. A híváscsoportok eló́re beprogramozhatók, a segédlet
egyszerú́ struktúrájú és megjeleníthetó́ a kijelzó́n.

Konftel 300M – tények és adatok
– a világ legnagyobb mobiltelefonja egy konferenciatelefon alakjában

Ami a jó hangzást illeti
– a méret igenis számít

Ez a világon az elsó́ 3G konferenciatelefon, amely egyesíti a mobil kommunikáció kényelmét a világ legjobb hangteljesítményével
– eredménye a legkiválóbb telekonferencia élmény. A Konftel 300M szabadalmaztatott OmniSound® audio technológiája,
ultra-érzékeny mikrofonja, és az eró́teljes, nagyméretú́ hangszórói, valamint az elemes mú́ködés kiküszöbölik a tipikus mobiltelefon
hangszóró módban eló́forduló hiányosságait – a szegényes mikfrofon minó́séget, a bádoghangú hangszórókat, és a hullámzó hangeró́t.
Ön nyugodtan beszélgethet normál beszédtónusban és a két fél egyidejú́leg beszélhet hang kimaradás nélkül. Egyszerú́en fogalmazva,
a Konftel 300M ideális azon cégek számára, akik a hatékony üzleti kommunikációhoz a csúcstechnológiás mobil megoldásokat választják.

  Újratölthetó́ akkumulátor  
30 óra beszélgetési idó́vel

Töltó́bázis

Hangrögzítés SD
memória kártyára.

Konferencia segédlet
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A MOBIL IRODA

A mai üzletemberek jóval többet töltenek az
irodától távol, mint korábban. Mivel a kol-
légákkal, vevó́kkel és üzleti partnerekkel
tartani kell a kapcsolatot bárhol is legyenek,
sok vállalat a mobil kommunikációt választja
a PBX rendszerek helyett. A nagyobb vállalatok
és a közszféra is mobil rendszerrel egészítik ki
a meglévó́ IP PBX flottájukat.

SZOLGÁLTATÓ HÁLÓZAT KONFTEL 300M-HEZ

A www.konftel.com/300M weboldalon meg-
találja azon szolgáltatók listáját, amelyekkel
a Konftel 300M használható.

HD HANGZÁS

Számos szolgálató HD (AMR-WB) szolgáltatást
is bevezet 3G hálózaton a jövó́ben. A Konftel
300M-et úgy alkottuk meg, hogy támogassa
ezt a funkciót.

EGYESÍTETT KOMMUNIKÁCIÓ (EK)

Egyszerú́en megfogalmazva, az egyesített
kommunikáció egy összefoglaló elnevezés,
mely magában foglalja a különbözó́ kommu-
nikációs szolgáltatásokat: a telefont, e-mail-t,
faxot, chat-et, videokonferenciát és még sok
mást. Az egyesített kommunikáció lehetó́vé
teszi, hogy hozzájusson az információhoz bár-
mikor, bárhol, bármilyen kommunikációs
eszközzel.

KONFTEL 300M EK KÖRNYEZETBEN IS

A Konftel 300M készülékkel VoIP hívásokat is
kezdeményezhet, amennyiben a tartozék USB
kábellel számítógéphez csatlakoztatja. Praktikus
megoldás az egyesített kommunikációs (EK)
környezetben mú́ködó́ cégek számára.

MICROSOFT OCS KOMPATIBILITÁS

Igen, az USB kapcsolat lehetó́vé teszi, hogy
a Konftel 300M konferenciatelefont Microsoft
Office Communicator-al, Skype-al vagy más
kommunikációs eszközzel használja.

A KONFTEL 300M ELONYEI

- Mobil. Váratlan vagy eló́re tervezett
találkozók bárhol.

- Sokoldalú. Kommunikáció mobilhálózaton
   és PC-n keresztül (VoIP, USB-vel).
- Kiváló hangminó́ség. Élvezze a kristálytiszta

kommunikációt a szabadalmaztatott
OmniSound® technológiának köszönhetó́en.

- Jövó́-álló. Használja ki a legújabb funkciókat!
A frissítések letölthetó́k a Konftel honlapjáról.

- Hosszú beszélgetési idó́.  30 óra.
- Egyedülálló. Az egyetlen 3G vagy GSM

kompatibilis konferenciatelefon a piacon.
- Két év garancia. A piac leghosszabb

garanciaidejével bebiztosítva.

KONFTEL 300M CÉLKÖZÖNSÉG
A Konftel 300M ideális azon cégek számára, ahol
a mobiltelefon és az egyesített kommunikációs
környezet az elsó́dleges kommunikációs forma.

PIAC

Habár a fejlettségi szintek különbözó́ek, a mobil
irodai piac mégis egyértelmú́en gyorsan növekvó́
tendenciát mutat. A legeró́sebben fejlett Skandi-
náviában, ahol a vállalatok 80-95 százaléka
választja a mobil kommunikációt a PBX rend-
szerek helyett.
A Frost & Sullivan üzleti piackutató és konzul-
tációs vállalat eló́rejelzése szerint a mobil iroda
300 százalékos térhódítása lesz jellemzó́ a
2009-2015 években. * A szolgáltatók világszerte
elismerik, hogy a rohamosan növekvó́ mobil
trend gyökeresen meg fogja változtatni a világ
kommunikációs szokásait. A vezetó́ mobilszol-
gáltatók teljes-felszereltségú́ mobil megoldásokat
kínálnak a cégeknek mind az eló́fizetések, mind
a mobil készülékek – melyeket gyakran csak
„okos” telefonnak hívnak - terén. Ahogy élezó́dik
a szolgáltatók közötti verseny, a mobiltarifák úgy
csökkennek.
*) Sajtóközlemény a 2010. június 15-én publikált
közvéleménykutatás alapján. 2009-ben 1.7 milliárd
USD, mely 2015-re várhatóan 6,8 milliárd USD-re
növekszik.

VESSEN EGY PILLANTÁST A KONFTEL 300
SZÉRIA TÖBBI DÍJNYERTES TAGJÁRA IS!

KONFTEL 300 analogue/mobil/USB kapcsolathoz. 
Tudjon meg többet a www.konftel.com/300
weboldalon.

KONFTEL 300IP – IP telefon, SIP szabvánnyal.
Tudjon meg többet a www.konftel.com/300IP
weboldalon.

KONFTEL 300M – TÉNYEK ÉS ADATOK

KONFTEL 300W DECT/mobil/USB kapcsolathoz.
Tudjon meg többet a www.konftel.com/300W
weboldalon.

KONFTEL 300M
910101070  Konftel 300M

KONFTEL 300M – TARTOZÉKOK:
900102113  Kiegészító́ mikrofon
900102093  SD memória kártya 2 GB
900102095  Tölthetó́ akkumulátor
900102096  Töltó́
900102083  Hordtáska
900103384  Lopásgátló védelem,

     biztonsági zár kábel.

Sokoldalú és „jövó́-álló” — egyesített kommunikációs felhasználásra is!
Az USB kapcsolat segítségével a Konftel 300M PC-hez csatlakoztatható és VoIP hívásokat
kezdeményezhet vele, mely alkalmassá teszi az egyesített kommunikációs környezetben való
alkalmazásra. Az USB-n keresztül frissíthetó́ a készülék szoftvere is. Látogasson el a Konftel
honlapjára a legújabb verziókért!

Konferencia-híd
Használja a vonal-választó módot (LINE) hogy kombinálja a mobil- és USB (VoIP) telefonálást – vagy
átkapcsoljon közöttük.

Kiegészító́ mikrofonok
A kiegészító́ mikrofonok használatával a Konftel 300M nagy létszámú telekonferenciák alkalmával is használható.
A Konftel 300M saját hatótávolságával (30 m2) könnyedén továbbítja a beszélgetéseket mintegy 10 résztvevó́ig –
még halk beszéd esetén is. A kiegészító́ mikrofonok pedig megduplázzák a hangfelvétel hatótávolságát.

Konftel 300M – tartozékok
A Konftel 300M tartozékai: 1 db akkumulátor, 1 db Konftel töltó́bázis, 1 db USB kábel, 1 db átalakító,
1 db gyorssegédlet. A használati útmutató elérhetó́ a Konftel honlapján.
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