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Konftel 55 -sarja

netti- ja puhelinneuvottelujasi varten

Konftel 55 ja Konftel 55Wx muodostavat helppokäyttöisten ja joustavien
kokouslaitteiden sarjan. Patentoidun OmniSound®-äänitekniikan ansiosta
laitteiden äänenlaatu on hämmästyttävän hyvä.

YHTEISET TOIMINNOT
KONFTEL 55 -SARJASSA:

Konftel 55 -sarja on erityisesti suunniteltu toimimaan kommunikaation
keskipisteenä. Kun liität laitteeseen tietokoneesi, matkapuhelimesi tai taulutietokoneesi ja pöytäpuhelimesi, voit neuvotella esteettömästi ja nauttia
huippuluokan äänenlaadusta. Tämän lisäksi voit yhdistää VoIP-puheluita
pöytä- ja matkapuhelimella soitettuihin puheluihin. Liiku helposti kätevän
kosketusnäytön avulla, jossa näkyvät vain kullakin hetkellä käytössä olevat
liitännät.
Konftel 55 -sarjan laitteissa on äänitystoiminto. Äänitä puhelu tai sanelu
muistikortille kuuntelua, tallennusta tai jakelua varten. Laitteita on helppo
siirtää, ja ne sopivat yhtä hyvin työpöydälle kuin kokoustilaankin. Mallien
erona on se, että Konftel 55Wx:ssä on Bluetooth®, joka tukee langatonta
HD-ääntä. Lisäksi se on akkukäyttöinen, ja siihen voi liittää lisämikrofoneja
suuria kokouksia varten. Sinä päätät, kummasta tulee suosikkisi.

•

Joustavat liitäntämahdollisuudet:
tietokone, pöytäpuhelin, matkapuhelin/taulutietokone

•

OmniSound® – tukee HD-ääntä ja
tarjoaa lyömättömän äänenlaadun

•

UC-yhdistelmä Microsoft Lyncin
tai Skype for Businessin, Cisco
Jabberin ja Avayan kanssa

•

Värillinen kosketusnäyttö

•

Vaihtele ja yhdistä liitäntöjä kosketusnäytöllä

•

Kuulokemikrofoniliitäntä

•

Monikielinen valikko ja pikaohje

•

Neuvottelujen tallennus muistikortille

•

Tulevaisuus turvattu, ilmaiset
päivitykset

•

Kahden vuoden takuu

Pikaohje
Tilanne

KONFTELMALLI

< 12
henkilöä

Liitännät

< 20
henkilöä
*

**

***

Mallikohtaiset toiminnot
Puheluiden
ja musiikin
langaton
siirto HDlaadulla

Akkukäyttöinen,
mukana
ladattava
akku

Konftel 55
Konftel 55Wx
* Lisämikrofonien käyttöä suositellaan ** Liitetään adapterilla (lisävaruste) tai USB-kaapelilla. *** Matkapuhelinkaapelilla (lisävaruste).
The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Lisävarusteet
Lisämikrofonit

Pöytäpuhelimen
adapteri

Matkapuhelinkaapelit
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Konftel 55

Konftel 55Wx

Konftel 55 on erittäin joustava kokouslaite kaikkiin
neuvotteluihin niin työpöydän ääressä kuin kotikonttorissa ja neuvottelutilassakin, ja siinä on ylivoimainen
äänenlaatu.

Konftel 55Wx on optimaalinen kokouslaite, joka tarjoaa
ylivoimaisen äänenlaadun kaikkiin neuvotteluihin niin
työpöydän ääressä kuin kotikonttorissa ja neuvottelutilassakin. Laitteessa on akku ja Bluetooth, ja siihen voi
liittää lisämikrofoneja.

Kommunikaation keskipiste

Kommunikaation langaton keskipiste

Liitännät
VOIP JA NETTINEUVOTTELUT
USB tai langaton Bluetooth® -liitäntä
tietokoneeseen IP-puheluita ja nettineuvotteluita varten. UC-yhdistelmä
Microsoft Lyncin tai Skype for Businessin,
Cisco Jabberin ja Avayan kanssa.

KUULOKEMIKROFONI
Voit liittää laitteeseen kuulokemikrofonin
joko Bluetoothin® tai 3,5 mm -kaapelin
avulla (lisävaruste). Siirrä puhelu
kuulokemikrofonista kokouslaitteeseen
ja takaisin kuvaketta napsauttamalla.

MATKAPUHELIN JA TAULUTIETOKONE
Konftel 55Wx:ssä on Bluetooth®, ja sen voi
liittää langattomasti muihin Bluetooth®laitteisiin. Yleisimpiin malleihin kuuluu lisävarusteena matkapuhelinkaapeli.

PÖYTÄPUHELIN
Konftel 55 ja 55Wx yhdistetään puhelinvaihteeseen yksinkertaisella liitännällä.
Laite liitetään pöytäpuhelimen
kuulokkeen porttiin adapterilla
(lisävaruste) tai USB-liitännällä.

OmniSound® – Lyömätön äänenlaatu

Patentoitu OmniSound®-äänitekniikka takaa, että saat etäneuvotteluihin vaikuttavan ja kristallinkirkkaan äänen
molempiin suuntiin, ns. full duplex. Erittäin herkkä mikrofoni ottaa äänen vastaan joka suunnasta ja kaiutin levittää äänen tehokkaasti jokaiselle osallistujalle. Puhelun aikana OmniSound® tukee HD-ääntä IP:n ja operaattorin
matkapuhelinverkon kautta. Äänitekniikka sisältää automaattisen kaiunpoiston sekä kohinanvaimennuksen, joka
minimoi häiritsevät taustaäänet.
Voit liikkua vapaasti huoneessa, puhua, keskustella ja väitellä äänenlaadun kärsimättä, täysin ilman katkoksia, vaimenemista ja kaikumista. Mahdollisimman lähellä luonnollista ääntä.
Konftel AB. Osana jatkuvan tuotekehityksen politiikkaamme pidätämme oikeuden tehdä muutoksia
tuote-erittelyyn. Katso uusimmat tiedot osoitteesta www.konftel.com.

©

JÄLLEENMY YJÄ

Konftel on johtava yritys ja vahva tavaramerkki puhelinneuvotteluratkaisuissa. Vuodesta 1988
tehtävämme on ollut auttaa ihmisiä kaikkialla maailmassa järjestämään neuvotteluja etäisyyksistä
riippumatta. Kokemuksesta tiedämme, että puhelinneuvottelut ovat tehokas tapa säästää aikaa ja rahaa
ja tukea samalla parempaa ympäristöä. Hyvä äänenlaatu on tuottavien neuvottelujen ratkaiseva edellytys,
ja sen vuoksi kaikissa Konftelin puhelimissa on patentoitu OmniSound®-äänitekniikka. Tuotteitamme
myydään Konftel-tavaramerkillä ympäri maailman ruotsalaisen pääkonttorimme kautta. Lisätietoja
yrityksestä ja tuotteista saat www-osoitteesta www.konftel.com

