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Konftel 55

web ve telekonferans için

Konftel 55 ve Konftel 55Wx kullanımı kolay, patentli OmniSound® ses teknolojisi
sayesinde etkileyici, kristal berraklığında ses sunan çok yönlü konferans üniteleri
serisi oluşturur.
Konftel 55 serisi özel olarak haberleşmenizin merkezi olmak için dizayn edilmiştir.
Üstün ses kalitesine sahip kolay toplantılar için bilgisayarınızı, cep telefonunuzu/
tabletinizi ve masa üstü telefonunuzu bağlayın. Bunun da ötesinde, VoIP masa
üstü veya cep telefonu üzerinden köprülenebilir. Sadece mevcut bağlantıyı
görüntüleyen akıllı dokunmatik ekran üzerinden kolayca geçiş yapın.
Konftel 55 serisi kayıt özelliğine sahiptir. Hafıza kartına kaydedilmiş aramalar ve
dikteler yürütülebilir, kaydedilebilir veya paylaşılabilir. Bu taşınabilirliği son derece
yüksek cihazlar masa üstünde konferans odalarındaki kadar iyi durur. Modeller
arasındaki farklılık, Konftel 55Wx®'in kablosuz HD ses için destekli Bluetooth'a sahip
olması, pil ve büyük toplantılar için genişletme mikrofonları ile yükseltilebilmesidir.
Siz hangisinin ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşıladığına karar verin.

Hızlı Referans Kılavuzu
DURUM

KONFTEL
MODELI

< 12 KIŞI

BAĞLANTILAR

< 20 KIŞI
*

**

***

KONFTEL 55 SERİSİNDE BENZERSİZ
ÖZELLİKLER:
•

Esnek bağlantı seçenekleri; bilgisayar,
masa üstü telefonlar, cep telefonları/
tablet

•

OmniSound® – HD ses desteği ile üstün
ses kalitesi

•

İş için Microsoft Lync/Skype, Cisco
Jabber ve Avaya ile UC entegrasyonu

•

Renkli dokunmatik ekran

•

Dokunmatik ekran üzerinde geçiş ve
birleştirilmiş bağlantılar

•

Kulaklık bağlantısı

•

Çok dilli menü ve hızlı
referans kılavuzu

•

Toplantıları hafıza kartına kaydetme

•

Geleceği yakalaması için ücretsiz
yükseltmeler

•

İki yıl garanti

BENZERSİZ ÖZELLİKLER
Aramalar
ve müziğin
kablosuz
iletiminde HD
kalitesi

Pil ile çalışma,
şarj edilebilir
pil dahil

AKSESUARLAR
Genişletme
mikrofonları

Konftel 55
Konftel 55Wx
*Genişletme mikrofonları tavsiye edilmektedir ** Adaptör ile bağlanır (opsiyonel aksesuar) yada USB kablo. ***Mobil kablo ile (opsiyonel aksesuar).
The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Masaüstü
telefon
adaptörü

Mobil kablo
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Konftel 55

Konftel 55Wx

Haberleşmeleriniz için merkez

Haberleşmeleriniz için kablosuz merkez

Konftel 55 tüm masa üstü, ev ofis ve konferans odası
toplantılarınıza üstün ses kalitesi getiren çok yönlü konferans
ünitesidir.

Konftel 55Wx tüm masa üstü, ev ofis ve konferans odası
toplantılarınıza üstün ses kalitesi getiren en uygun konferans
ünitesidir. Pil, Bluetooth ve genişletme mikrofonları için
destek ile birlikte.

BAĞLANTILAR
VOIP VE WEB TOPLANTILARI
IP aramalar ve web toplantı servisleri için
PC'lere Bluetooth® ile USB veya kablosuz
bağlantı. İş için Microsoft Lync/Skype, Cisco
Jabber ve Avaya ile UC entegrasyonu.

KULAKLIKLAR
Bluetooth® veya 3,5 mm kablo (opsiyonel
aksesuar) bağlantı noktasına kulaklık
takarak devam edin. Kulaklık ve konferans
ünitesi arasında aramalar arası geçiş
ikon üzerine tıklayın.

CEP TELEFONU VE TELEFON
Konftel 55Wx Bluetooth® özelliğine sahiptir ve
diğer Bluetooth® ile uyumlu cihazlara kablosuz
olarak bağlanır. En popüler telefonlar için cep
telefonu kabloları aksesuar olarak mevcuttur.

MASA ÜSTÜ TELEFON
Konftel 55/55W masa üstü telefonun USB
portunu veya kulaklık portunu bir adaptör
(opsiyonel aksesuar) ile basit bir bağlantı
üzerinden PBX ile entegre eder.

OmniSound® – üstün ses kalitesi

Patentli OmniSound® ses teknolojisi etkileyici ve kristal berraklığında tam dubleks sesi çift yönlü olarak garanti eder. Ses
360° ses alma özelliğine sahip aşırı hassas mikrofonlar ve hoparlörler sayesinde tüm katılımcılara temiz ve güçlü şekilde iletilir.
OmniSound® IP ve sağlayıcı ağları üzerinden aramalarda HD ses sağlar. Ayrıca otomatik eko giderme ve gürültü bastırma,
özellikleri sayesinde arka plan gürültü interferansı bastırılır.
Bunun anlamı diğerleri ile konuşurken, tartışırken veya fikir alış verişi yaparken oda içinde dolaşabilmeniz ve bu sırada sinir
bozucu ses kesintileri, ekolar ya da ses azalması yaşamamanızdır. Doğal sese en yakın ses kalitesidir.

©
Konftel AB. Sürekli ürün geliştirme politikamız gereğince, önceden bildirim yapmadan ürün
özelliklerinde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. En güncel bilgiler için lütfen www.konftel.com
adresini ziyaret edin.

SATICI BILGILERI IÇIN

Konftel, sesli konferans ekipmanları konusunda lider bir firma ve güçlü bir markadır. 1988’den
bu yana misyonumuz dünyanın her yerindeki insanlara mesafelerden etkilenmeden konferans
yapabilmeleri için yardımcı olmaktır. Başarılarımıza dayanarak söyleyebiliriz ki, sesli konferanslar
zamandan ve paradan tasarruf etmek için ve aynı zamanda daha iyi bir çevreye katkıda
bulunmak için mükemmel bir yoldur. Verimli toplantılar için yüksek ses kalitesi bir zorunluluktur.
Bu yüzden, tüm Konftel Konferans telefonlarında patentli ses teknolojimiz olan OmniSound ®
bulunmaktadır. Ürünler Konftel markası ile tüm dünyada satılmaktadır ve merkez ofisimiz
İsveç’tedir. Şirket ve ürünler hakkında daha fazlasını www.konftel.com adresinde bulabilirsiniz.

