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Konftel 300IPx

Producent Konftel

Ilość linii 2

Obsługiwane kodeki

• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps

• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka10ms

• G.722 - 48/56/64 Kbps

Zarządzanie przez

• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

• TFTP - Trivial File Transfer Protocol

Zestaw konferencyjny Konftel 300 IPx

Wystarczy jedno kliknięcie, aby rozpocząć spotkanie lub do niego dołączyć. Z telefonem konferencyjnym Konftel 300IPx

prowadzenie rozmów konferencyjnych jest równie proste, jak korzystanie z aplikacji mobilnej Konftel Unite.

Konftel 300IPx pozwala na obsługę konferencji za jednym dotknięciem z poziomu aplikacji, a do tego ma wszystko, czego potrzeba

do wydajnego przeprowadzania wysokiej klasy rozmów konferencyjnych. Opatentowane rozwiązanie OmniSound® gwarantuje

naturalny, krystalicznie czysty dźwięk w jakości HD. Urządzenie zapewnia wyjątkową wszechstronność. Dzięki możliwości

podłączenia głośników, bezprzewodowych zestawów słuchawkowych i dodatkowych mikrofonów, Konftel 300IPx jest idealnym

telefonem konferencyjnym IP dla pomieszczeń o dowolnym rozmiarze – nawet dużych sali konferencyjnych. Ma wbudowany port

USB i doskonale współpracuje z rozwiązaniami UC, takimi jak Skype for Business, Cisco, Avaya i inne.

Konfigurację i aktualizację urządzenia Konftel 300IPx można przeprowadzić przy pomocy interfejsu internetowego lub serwera

provisioningu.

Gwarancja: 24 miesiące

Instrukcja obsługi: dostępna w języku angielskim

Funkcje telefonu konftel 300 IPx:

Rozwiązanie OmniSound z obsługą dźwięku w jakości HD

SIP

Kompatybilność z rozwiązaniami UC (Unified Communications) przez port USB

Obsługa Konftel Unite – konferencja za jednym dotknięciem

Parowanie NFC do szybkiego łączenia ze smartfonem i  aplikacją Konftel Unite

Łatwe zarządzanie połączeniami i spotkaniami w aplikacji Konftel Unite

Mostek konferencyjny

Nagrywanie na karcie pamięci SD

Możliwość podłączenia zewnętrznych mikrofonów i systemu PA
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Wydajna, skalowalna konfiguracja

Podłączysz do:

Linii IP/SIP (VoIP)

Komputera (USB)

Urządzeń mobilnych (opcjonalne połączenie kablowe z telefonem komórkowym)

Ważne funkcje:

Dźwięk HD (USB i SIP)

Sterowanie telefonem przez aplikację na smartfonie

Nagrywanie na karty SD

Obsługa Skype

Mostkowanie połączeń

2 lata gwarancji

Rozmiar spotkań:

do 12 osób

do 20 osób (zalecane dodatkowe mikrofony)

Ponad 20 osób (po podłączeniu do nagłośnienia przez PA Box)

Integracja z UC:

Skype for Business

Cisco Jabber

Avaya Communicator

Mitel

Unify

Alcatel Lucent

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
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