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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. Nowa generacja telefonów konferencyjnych IP ucieleśnia sztukę prostoty.

FUNKCJE 
 y Rozwiązanie OmniSound z obsługą 

dźwięku w jakości HD
 y SIP
 y Kompatybilność z rozwiązaniami UC 

(Unified Communications)
przez port USB

 y Obsługa Konftel Unite – konferencja
za jednym dotknięciem

 y Parowanie NFC do szybkiego łączenia
ze smartfonem i  aplikacją Konftel Unite

 y Łatwe zarządzanie połączeniami i spot-
kaniami w aplikacji Konftel Unite 

 y Mostek konferencyjny
 y Nagrywanie na karcie pamięci SD
 y Możliwość podłączenia zewnętrznych 

mikrofonów i systemu PA
 y Wydajna, skalowalna konfiguracja
 y Dwuletnia gwarancja

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. Opatentowa-
ne 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 przeprowa-
dzić przy pomocy interfejsu internetowego lub serwera provisioningu. 
Kolejną wygodną opcją jest usługa internetowa Zero Touch Installation 
firmy Konftel (ZTI).

ZARZĄDZANIE SPOTKANIAMI 
Z APLIKACJI
Aplikacja Konftel Unite umożliwia zarzą-
dzanie urządzeniem Konftel 300IPx przy 
użyciu telefonu komórkowego lub tabletu 
zamiast klawiatury. Pozwala to rozpoczynać 
zaplanowane spotkania jednym kliknięciem, 
dzwonić do kontaktów i grup z osobistej 
książki adresowej i kontrolować funkcje 
telefonu podczas spotkania. Łatwe 
połączenie telefonu komórkowego 
i konferencyjnego zapewnia funkcja 
Bluetooth® (umożliwia tylko kontrolowanie 
urządzenia, bez przekazywania dźwięku). 
Aplikację Konftel Unite można pobrać 
z App Store lub Google Play.

Konftel 300IPx
Sztuka prostoty

Połączenie telefonu komórkowego z urządze-
niem Konftel 300IPx umożliwia proste za-
rządzanie spotkaniami. Nazywamy tę funkcję 
„Konferencja za jednym dotknięciem”.

Pełna zgodność z rozwiązaniami UC na 
laptopie, takimi jak Skype for Business, 
Cisco, Avaya i inne.

POBIERZ APLIKACJĘ KONFTEL UNITE:  



K O N F T E L . P L

Dane techniczne urządzenia Konftel 300IPx

Bezprzewodowy telefon konferencyjny z dźwiękiem w jakości HD. 
Umożliwia połączenie za pomocą stacji bazowej DECT z łączami IP i sieciami 
analogowymi, bezpośrednio z telefonem komórkowym lub z komputerem 
PC przez port USB. Zapewnia wyjątkową jakość dźwięku dzięki rozwiązaniu 
OmniSound®. Akumulator pozwala na 60 godzin rozmów. Dostępne funkcje 
nagrywania oraz asystenta konferencji. Przyszłościowy wybór dzięki 
bezpłatnym aktualizacjom oprogramowania. 

Asystent konferencji: 20 grup na profil 
użytkownika, 4 uczestników na grupę

FUNKCJE POŁĄCZEŃ
Podczas połączenia: zawieszanie połączenia. 
Połączenia oczekujące. Parkowanie/zwalnianie 
połączeń w centrali PBX*. Przekazywanie 
połączeń przychodzących. SIP requests. Music 
on Hold. Wybieranie: numer telefonu i SIP URI. 
Obsługa ENUM E.164* 
Połączenia wielostronne: lokalne połączenia 
pięciostronne. Dwa konfigurowane konta SIP 
* Zależy od centrali PBX

ZASILANIE 
IEEE 802.3af Power over Ethernet, klasa III 
Zasilacz 100–240 V AC/13,5 V DC

POŁĄCZENIE SIECIOWE
SIP: RJ 45, kabel Ethernet 10/100 Base T (IEEE 
802.3ab), PoE (IEEE 802.3af), LLDP-MED 
(ANSI/TIA-1057), LDAP (RFC1777), DNS SRV 
(RFC3263)

SIECI I KOMUNIKACJA 
Adres IP: DHCP i statyczny adres IP 
Trawersowanie NAT: STUN, ICE i TURN Protokół 
połączenia: SIP 2.0 (RFC 3261 i uzupełniające 
RFC)
Protokół sygnalizacyjny: UDP, TCP, TLS i SIPS 
Protokół multimedialny: RTP, SRTP 
Zabezpieczenia sieciowe: Uwierzytelnianie 802.1x 
z wykorzystaniem EAP-TLS
Jakość usług: DiffServ, VLAN (IEEE 802.1p/Q) 
Konfiguracja i instalacja: interfejs internetowy 
HTTP/HTTPS lub Konftel ZTI (Zero Touch 
Installation). Obsługa automatycznej konfiguracji 
z zarządzaniem certyfikatami
Generowanie sygnału DTMF: RFC 4733/2833, 
SIP INFO, wewnątrz pasma

Wszechstronne urządzenie konferencyjne z ekranem dotykowym i dźwiękiem 
w jakości HD, umożliwiające łączność bezprzewodową dzięki Bluetooth® 
i NFC. Pozwala na łatwe połączenie z komputerami PC, telefonami GSM 
oraz stacjonarnymi . Zawiera akumulator oraz gniazdo słuchawkowe. 
Umożliwia podłączenie zewnętrznych mikrofonów na potrzeby spotkań 
z udziałem 12 i więcej uczestników.
© Konftel AB. Zgodnie z przyjętą polityką ciągłego doskonalenia naszych produktów zastrzegamy sobie 
prawo do zmiany ich danych technicznych bez uprzedzenia. Najnowsze informacje są dostępne na stronie 
www.konftel.com.

Konftel to czołowa firma i silna marka globalna w branży urządzeń telekonferencyjnych. Od 1988 roku 
staramy się pomagać ludziom na całym świecie w  prowadzeniu spotkań bez względu na dzielącą ich 
odległość. Nasze doświadczenie pokazuje, że telekonferencje są wspaniałym sposobem na oszczędzanie 
czasu i pieniędzy, a zarazem przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Warunkiem udanych 
spotkań jest doskonała jakość dźwięku, dlatego wszystkie telefony Konftel są wyposażone w  naszą 
zastrzeżoną technologię dźwięku OmniSound®. Produkty marki Konftel są sprzedawane na całym 
świecie za pośrednictwem naszej siedziby głównej w Umeå w Szwecji. Więcej informacji o naszej firmie 
i produktach można znaleźć na stronie internetowej www.konftel.com

OBSZAR SPRZEDAWCY

Akcesoria
MIKROFONY ZEWNĘTRZNE 
Nr poz.: 900102113 
Zwiększają zasięg z 30 do 70 metrów 
kwadratowych, tj. ponad dwukrotnie

MODUŁ PA BOX
Nr poz.: 900102087
Do podłączania zewnętrznych systemów 
głośników i mikrofonów

TORBA DEMONSTRACYJNA 
I PODRÓŻNA
Nr poz.: 900102131
Czarna nylonowa torba z uchwytami  oraz 
odczepianym wyściełanym paskiem na ramię 
Wymiary: 36 x 28 x 15 cm

Serwery czasu: NTP i SNTP (RFC4330) 
Dodatkowe funkcje: zdalny dziennik systemowy, 
dziennik PCAP, unikatowa nazwa hosta

ŁĄCZNOŚĆ Z INNYMI URZĄDZENIAMI
Bluetooth®: Profil niskiego zużycia energii, GAP 
i GATT. Tylko funkcje kontrolne, bez 
przekazywania dźwięku
Połączenie USB: 2.0 Mini B
NFC: Obsługa pobierania i łączenia z aplikacją 
Konftel Unite. Obsługa NFC Forum Typ 4 i ISO/
IEC 14443 Typ A
Mikrofony zewnętrzne: 2 wtyki modularne 4/4 
Podłączenia dodatkowe: wtyk modularny 4/4 
na potrzeby bezprzewodowego zestawu 
słuchaw-kowego lub systemu PA

SPECYFIKACJA AUDIO
Technologia: OmniSound® z obsługą dźwięku 
w jakości HD, Full Dupleks, automatyczne 
eliminowanie efektu echa i tłumienie szumu 
Mikrofon: dookólny, 360˚
Obszar odbierania: do 12 osób (30 m2) Głośniki: 
zakres częstotliwości 200–20 000 Hz Głośność: 
maks. 90 dB SPL 0,5 m
Korektor: miękki, neutralny, żywy
Kodeki: G722, G711 A-law, G711 μ-law, G729ab

INNE FUNKCJE
Nagrywanie: obsługa kart pamięci SD i SDHC 
Aktualizacja oprogramowania: TFTP/HTTP/TTPS  

WARUNKI PRACY
Temperatura: 5–40°C
Wilgotność względna: 20–80% bez kondensacji

SPRAWDZONO DLA

INFORMACJE OGÓLNE 
Nr poz.: 910101084
Zawartość opakowania: Kabel sieciowy 
(900103402), kabel USB (900103388), 
kabel zasilający (900103401) i zasilacz AC 
(900102125)
Dokumentacja produktu: Skrócone instrukcje 
obsługi w językach: angielskim, duńskim, fińskim, 
francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, 
niemieckim, norweskim, polskim, portugalskim, 
rosyjskim, szwedzkim, tureckim i włoskim. 
Pełne instrukcje obsługi w językach: angielskim, 
francuskim, hiszpańskim, niemieckim, szwedzkim 
i włoskim. Podręcznik administratora i skrócona 
instrukcja instalacji w języku angielskim. 
Dostępne pod adresem www.konftel.com/
support. Wymiary: średnica 240 mm, wysokość 
77 mm Waga: 1 kg
Kolor: lukrecjowa czerń
Zabezpieczenie przed kradzieżą: gniazdo 
zabezpieczenia Kensington®

Gwarancja: dwa lata

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Wyświetlacz: podświetlany graficzny ekran LCD, 
128 x 64 pikseli.
Klawiatura: alfanumeryczna 0–9, *, #, włączanie, 
wyłączanie, wyciszanie, wstrzymywanie, 
zwiększanie i zmniejszanie głośności, 5 klawiszy 
do nawigacji po menu, tryb wyboru linii, asystent 
konferencji, ponowne wybieranie
Języki menu: angielski, duński, fiński, francuski, 
hiszpański, niderlandzki, niemiecki, norweski, 
polski, rosyjski, szwedzki, turecki i włoski Książka 
telefoniczna: LDAP. Do 1000 wpisów 
na profil użytkownika. Eksport/import 
kontaktów. Lista połączeń. Cztery 
zabezpieczone hasłem profile użytkowników 
Zarządzanie spotkaniem: obsługa aplikacji 
Konftel Unite (do pobrania z App Store lub 
Google Play)

Powiązane produkty
KONFTEL 300Wx KONFTEL 55Wx


