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Konftel 300Wx bezprzewodowy tel konf (IP lub analog)

Producent Konftel

Obsługiwane protokoły

• SIP - Session Initiation Protocol

• Skype

Telefon Konftel 300Wx zapewnia swobodę w organizowaniu spotkań niezależnie od rozmieszczenia gniazdek elektrycznych   oraz

telefonicznych.

Zastosowany akumulator zapewnia do 60 godzin czasu rozmowy – można rozmawiać cały tydzień bez konieczności doładowania!

Konftel 300Wx obsługuje profil GAP/CAT-iq i można go zintegrować z posiadanymi systemami DECT. W równie prosty sposób

telefon łączy się z telefonem komórkowym oraz komputerem PC przez gniazdo USB w celu prowadzenia rozmów VoIP przez

Internet. Telefon Konftel 300Wx posiada szereg inteligentnych funkcji, które ułatwiają prowadzenie telekonferencji. Pozwala

rejestrować spotkania na karcie pamięci SD w celu późniejszego odsłuchania. Asystent konferencji pomaga skonfigurować połączenia

wielostronne i zapisywać grupy rozmówców, co jest niezwykle przydatne w przypadku regularnych połączeń z tą samą grupą.

Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii audio OmniSound® 2.0, telefon Konftel 300Wx zapewnia krystalicznie czysty

dźwięk. Możliwość rozbudowy o dwa dodatkowe mikrofony pozwala wykorzystać aparat także w większych pomieszczeniach, dla

większej liczby uczestników spotkania.

Spotkania bez ograniczeń

Konftel 300W to telefon konferencyjny, który oferuje maksymalną swobodę dzięki wielu inteligentnym funkcjom Wyróżnia go

doskonała jakość dźwięku, nieodzowna do sprawnego prowadzenia telekonferencji.

DECT/CAT-iq = bezpieczeństwo i duży zasięg

DECT to sprawdzony bezprzewodowy standard połączeń w zakresiebezpieczeństwa i przesyłania dźwięku. CAT-iq wspiera

szerokopasmową transmisję dźwięku – dzięki czemu rozmowy mogą być prowadzone z wykorzystaniem dwukrotnie lepszej jakości

dźwięku niż w przypadku telefonii tradycyjnej. Telefon ma zasięg do 200 metrów od bazy, co umożliwia łatwe przenoszenie go w

różne miejsca konferencji. Wysokiej klasy akumulator = długi czas rozmowy doskonałej jakości. Akumulator po pełnym naładowaniu

pozwala na 60 godzin rozmowy / do 10 dni czasu oczekiwania. Ładowanie akumulatora polega na odłożeniu aparatu Konftel 300W

na ładowarkę w postaci podstawki. Wskaźnik na akumulatorze informuje o pozostałym zasilaniu, co dodatkowo jest wyświetlane na

telefonie. Akumulator można łatwo wymienić

.

Wszechstronna wydajność

Oprócz bezprzewodowego połączenia DECT/CAT-iq, aparat Konftel 300Wx można połączyć przewodowo z telefonem komórkowym

i komputerem PC (do połączeń VoIP HD). Tryb linii przełącza i łączy połączenia. Dodatkowe mikrofony zwiększają dwukrotnie

zasięg zbierania głosu, pozwalając użyć telefon na większych spotkaniach.
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Nagrywanie rozmów na karcie pamięci

Telefon Konftel 300Wx potrafi rejestrować rozmowy i notatki głosowe na karcie pamięci SD. Nagrane rozmowy można odsłuchać

zarówno na aparacie jak i komputerze z czytnikiem kart pamięci. Asystent konferencji ułatwia regularne telekonferencje Po

utworzeniu grupy za pomocą asystenta konferencji, wystarczy nacisnąć przycisk, aby połączyć się ze wszystkimi uczestnikami.

Można zapisać maksymalnie 20 grup.Telefon Konftel 300Wx zapewnia swobodę w organizowaniu spotkań niezależnie od

rozmieszczenia gniazdek elektrycznych oraz telefonicznych. Zastosowany akumulator zapewnia do 60 godzin czasu rozmowy –

można rozmawiać cały tydzień bez konieczności doładowania!

Konftel 300Wx obsługuje profil GAP/CAT-iq i można go zintegrować z posiadanymi bezprzewodowymi systemami DECT. W prosty

sposób telefon można także połączyć kablowo z telefonem komórkowym oraz komputerem PC (w celu prowadzenia rozmów VoIP

przez Internet).

Telefon Konftel 300Wx posiada szereg inteligentnych funkcji, które ułatwiają prowadzenie telekonferencji. Pozwala rejestrować

spotkania na karcie pamięci SD w celu późniejszego odsłuchania. Asystent konferencji pomaga skonfigurować połączenia

wielostronne i zapisywać grupy rozmówców, co jest niezwykle przydatne w przypadku regularnych połączeń z tą samą grupą.

Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii audio OmniSound® 2.0, telefon Konftel 300Wx zapewnia krystalicznie czysty

dźwięk. Możliwość rozbudowy o dwa dodatkowe mikrofony pozwala wykorzystać aparat także w większych pomieszczeniach, dla

większej liczby uczestników spotkania.

Specyfikacja:

Technologia dźwięku OmniSound® HD, mikrofon dookólny

Obszar odbierania: do 30 m2, do 10 osób.

Zasięg z dodatkowymi mikrofonami: do 70 m2, > 16 osób.

Możliwość nagrywania rozmów i notatek głosowych na kartę SD & SDHC do 32GB

Technologia DECT 6.0 GAP/ CAT-iq, zasięg do 200 m w przestrzeni otwartej, 50 m w budynkach.

Możliwość podłączenia do telefonu komórkowego, komputera, telefonu DECT

Akumulator o pojemności 5200 mAh, do 60 godz. czasu rozmów/ 270 godz. oczekiwania.

 

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Konftel-300Wx-bezprzewodowy-tel-konf-(IP-lub-analog)_568_2.html
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