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Konftel 55

Spotkania online i telekonferencje

Konftel 55 i Konftel 55Wx to seria prostych w obsłudze, uniwersalnych
urządzeń konferencyjnych, które oferują imponujący, krystalicznie czysty
dźwięk dzięki opatentowanej technologii audio OmniSound®.
Seria Konftel 55 została specjalnie zaprojektowana, aby pełnić rolę węzła
komunikacyjnego. Wystarczy podłączyć komputer, telefon komórkowy/
tablet i telefon stacjonarny, aby bez wysiłku uczestniczyć w spotkaniach
przy doskonałej jakości dźwięku. Można także mostkować połączenia VoIP
z telefonicznymi przez aparat stacjonarny lub komórkowy. Przełączanie
odbywa się na inteligentnym ekranie dotykowym, który wyświetla tylko
bieżące połączenia.
Przystawki Konftel 55 wyposażono funkcję nagrywania. Dzięki temu
można odtwarzać, zapisywać lub udostępniać połączenia i notatki głosowe
zarejestrowane na karcie pamięci. Te niezwykle uniwersalne urządzenia
wyglądają równie dobrze na biurku, jak i w sali konferencyjnej. Różnią się
tym, że Konftel 55Wx ma funkcję Bluetooth® z obsługą bezprzewodowego
dźwięku HD, akumulator, a w przypadku większych spotkań można go
doposażyć w zewnętrzne mikrofony. Wybór zależy od indywidualnych
potrzeb użytkownika.

SYTUACJA
MODEL
KONFTEL

< 12 osób

POŁĄCZENIE

< 20 osób
*

**

***

CECHY WSPÓLNE SERII
KONFTEL 55:
•

Wszechstronne możliwości połączenia: komputer, telefon stacjonarny, telefon komórkowy/tablet

•

OmniSound® – doskonała jakość
dźwięku z obsługą dźwięku HD

•

Integracja UC z Microsoft Lync/
Skype for Business, Cisco Jabber
i Avaya

•

Kolorowy ekran dotykowy

•

Przełączanie i zestawianie połączeń
na ekranie dotykowym

•

Gniazdo zestawu słuchawkowego

•

Wielojęzyczne menu i skrócona
instrukcja obsługi

•

Nagrywanie spotkań na karcie
pamięci

•

Przyszłościowy wybór dzięki bezpłatnym aktualizacjom

•

Dwuletnia gwarancja

UNIKALNE CECHY
Połączenia
i muzyka
Zasilany z baterii,
przesyłane
akumulator w
bezprzewodowo
zestawie
w jakości HD

AKCESORIA
Mikrofony
zewnętrzne

Adapter
telefonu
stacjonarnego

Kable do
telefonu kom.

Konftel 55
Konftel 55Wx
* Zalecane są mikrofony zewnętrzne ** Podłączany adaptera (wyposażenie dodatkowe) lub za pomocą kabla USB. *** Za pomocą kabla do telefonu komórkowego (wyposażenie dodatkowe).
The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
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Konftel 55

Konftel 55Wx

Konftel 55 to uniwersalna przystawka konferencyjna,
która zapewni doskonałej jakości dźwięk na każdym
spotkaniu – przez komputer, w domowym biurze, jak i
w sali konferencyjnej.

Konftel 55Wx to optymalne urządzenie konferencyjne,
które zapewni doskonałej jakości dźwięk na każdym
spotkaniu – przez komputer, w domowym biurze, jak
i w sali konferencyjnej. Posiada akumulator, funkcję
Bluetooth i obsługuje mikrofony zewnętrzne.

Węzeł komunikacyjny

Bezprzewodowy węzeł komunikacyjny

Podłączenia
VOIP I SPOTKANIA ONLINE
Port USB lub połączenie bezprzewodowe z
komputerem przez Bluetooth® umożliwia
prowadzenie połączeń IP i spotkań online.
Integracja UC z Microsoft Lync/Skype for
Business, Cisco Jabber i Avaya.

ZESTAWY SŁUCHAWKOWE
Można nadal korzystać z zestawu słuchawkowego, podłączając go przez Bluetooth®
lub za pomocą kabla z wtykiem 3,5 mm
(wyposażenie dodatkowe). Kliknij ikonę, aby
przełączać między zestawem słuchawkowym i urządzeniem konferencyjnym.

TELEFON KOMÓRKOWY I TABLET
Dzięki Bluetooth®, Konftel 55Wx łączy się
bezprzewodowo z innymi urządzeniami
obsługującymi Bluetooth®. Opcjonalne
kable do najbardziej popularnych telefonów
komórkowych są dostępne jako wyposażenie
dodatkowe.

TELEFON STACJONARNY
Konftel 55/55Wx łączy się z centralą PBX
po podłączeniu go do gniazda zestawu
słuchawkowego telefonu stacjonarnego
za pomocą adaptera (wyposażenie
dodatkowe) lub portu USB.

OmniSound® – Doskonała jakość dźwięku

Zastrzeżona technologia dźwięku OmniSound® gwarantuje imponujący i krystalicznie czysty dźwięk full-duplex
w obie strony. Dzięki zastosowaniu głośników i niezwykle czułego mikrofonu zbierającego dźwięk w promieniu
360°, wszyscy uczestnicy słyszą wyraźny i silny dźwięk. OmniSound® zapewnia dźwięk HD w połączeniach VoIP
i sieciach abonenckich. Urządzenie wyposażono także w automatyczne eliminowanie efektu echa i tłumienie
szumu, które minimalizują zakłócenia otoczenia.
Dzięki urządzeniu Konftel można poruszać się po pomieszczeniu, rozmawiać, dyskutować i debatować z innymi,
zachowując wspaniałą jakość dźwięku, który jest całkowicie pozbawiony irytującego obcinania dźwięku, tłumienia
i pogłosu. Trudno o bardziej naturalną rozmowę.
Konftel AB. Zgodnie z przyjętą polityką ciągłego doskonalenia naszych produktów, zastrzegamy sobie
prawo do zmiany danych technicznych produktów bez uprzedzenia. Najnowsze informacje są dostępne
na stronie www.konftel.com.

©

DANE DYSTRYBUTORA

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 wysoka jakość dźwięku, dlatego wszystkie telefony konferencyjne Konftel są wyposażone w
zastrzeżoną technologię dźwięku OmniSound®. Siedziba firmy znajduje się w Szwecji, a produkty marki
Konftel są sprzedawane na całym świecie. Więcej informacji o firmie i produktach znajdziesz na stronie
www.konftel.com

