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Konftel série 55

para reuniões na Web e teleconferências

O Konftel 55 e o Konftel 55Wx formam uma série de unidades de conferência versáteis e fáceis de usar que proporcionam som nítido e de alta
qualidade, graças à tecnologia de áudio OmniSound® patenteada.
O Konftel série 55 foi projetado especialmente para ser o hub de suas
comunicações. Conecte seu computador, celular/tablet ou telefone de
mesa para realizar reuniões sem esforço e com excelente qualidade de
áudio. Além disso, chamadas VoIP podem ser transmitidas através de um
celular ou telefone de mesa. Alterne entre as conexões com facilidade na
tela inteligente sensível ao toque, que só exibe as conexões atuais.
O Konftel série 55 tem recursos de gravação. As chamadas e instruções
gravadas no cartão de memória podem ser reproduzidas, salvas ou
compartilhadas. Esses dispositivos altamente portáteis são eficientes
tanto na mesa de trabalho quanto na sala de conferência. Os recursos
que diferenciam o modelo Konftel 55Wx são o Bluetooth® com
compatibilidade com áudio HD, uma bateria e a possibilidade de upgrade
com microfones de expansão para grandes reuniões. Você decide qual
modelo atende melhor às suas necessidades!

Situação
MODELO
KONFTEL

< 12
PESSOAS

Conexões

< 20
PESSOAS

*

**

***

RECURSOS COMPARTILHADOS
NO KONFTEL SÉRIE 55:
•

Opções flexíveis de conectividade:
computador, telefone de mesa,
celular/tablet

•

OmniSound® – qualidade de áudio
superior compatível com áudio HD

•

Integração UC com Microsoft
Lync/Skype for Business, Cisco
Jabber e Avaya

•

Tela colorida sensível ao toque

•

Alternância e combinação de conexões na tela sensível ao toque

•

Conexão para fones de ouvido

•

Menu e guia de referência rápida
em vários idiomas

•

Gravação das reuniões em cartão
de memória

•

Atualizações gratuitas tornando-o
pronto para o futuro

•

Garantia de dois anos

Recursos exclusivos
Qualidade HD
na transmissão
sem fio de
chamadas e
músicas

Alimentado
por bateria

Acessórios
Microfones de
expansão

Adaptador
para telefone
de mesa

Konftel 55
Konftel 55Wx
* São recomendados microfones de expansão ** Adaptador para telefone de mesa (acessório opcional) ou cabo USB *** Com cabo de celular (acessório opcional).
The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Cabos para
celular
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Konftel 55

Konftel 55Wx

O Konftel 55 é uma unidade de conferência altamente
versátil que oferece excelente qualidade de áudio para
todas as suas reuniões, seja na mesa de trabalho, no
escritório de casa ou na sala de conferências.

O Konftel 55Wx é a unidade de conferência ideal que
oferece excelente qualidade de áudio para todas as
suas reuniões, seja na mesa de trabalho, no escritório
de casa ou na sala de conferências. Com bateria, Bluetooth e compatibilidade com microfones de expansão.

O hub de suas comunicações

O hub sem fio de suas comunicações

Conexões
VOIP E REUNIÕES NA WEB
Conexão USB ou sem fio via Bluetooth® com
PCs para chamadas IP e serviços de reunião
pela Web. Integração UC com Microsoft Lync/
Skype for Business, Cisco Jabber e Avaya.

FONES DE OUVIDO
Continue a usar seus fones de ouvido
com a conexão Bluetooth® ou o cabo
de 3,5 mm (acessório opcional). Clique
no ícone para alternar entre chamadas
usando fones de ouvido ou a unidade de
conferência.

CELULAR E TABLET
O Konftel 55W conta com a tecnologia
Bluetooth®, podendo estabelecer conexão
sem fio com outros dispositivos também
equipados com Bluetooth®. Cabos de celular
estão disponíveis como acessórios para os
telefones mais populares.

TELEFONE DE MESA
O Konftel 55/55Wx integra-se ao PBX
por uma conexão simples com a porta
de fones de ouvido do telefone de mesa,
usando um adaptador (acessório opcional)
ou porta USB.

OmniSound® – Qualidade superior de áudio

A tecnologia de áudio OmniSound® patenteada garante áudio full-duplex claro e de excelente qualidade em
ambos os sentidos. O som é transmitido com clareza e potência para todos os participantes graças ao microfone
hipersensível com captação de áudio 360° e aos altofalantes de grande qualidade. O OmniSound® proporciona
áudio HD em chamadas por IP e por redes de provedores. Também inclui anulação automática de eco e supressão de ruídos, que minimizam a interferência de ruídos.
Isso significa que você pode se movimentar pela sala, falando, discutindo e debatendo com outras pessoas, sem
perda de qualidade do áudio e sem cortes, amortecimentos e ecos sonoros. É o mais próximo que se pode chegar do som natural.
©
Konftel AB. Em conformidade com a nossa política de desenvolvimento contínuo de produto, reservamo-nos o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Visite www.konftel.com para obter as
informações mais recentes.

ÁREA DE INFORMAÇÕES
PARA OS REVENDEDORES

A Konftel é uma empresa líder de mercado e uma marca sólida na área dos equipamentos de conferências
de áudio. Desde 1988, a nossa missão tem sido ajudar as pessoas de todo o mundo a realizar reuniões
independentemente das distâncias. Com base no nosso sucesso, sabemos que as conferências de áudio são
uma excelente forma de poupar tempo e dinheiro e, ao mesmo tempo, contribuir para um melhor ambiente.
Uma elevada qualidade de áudio é essencial para ter uma reunião eficiente e é por esse motivo que a nossa
tecnologia de áudio patenteada OmniSound® está integrada em todos os telefones de conferência Konftel. Os
produtos são vendidos globalmente sob a marca Konftel e a nossa sede está localizada na Suécia. Visite www.
konftel.com e saiba mais sobre a empresa e os nossos produtos

