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Konftel Ego
Osobiste telekonferencje.
Gdzie tylko zechcesz.

135 mm

145 mm

URZĄDZENIA PRZENOŚNE • BLUETOOTH / NFC • SKYPE DLA FIRM
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Konftel Ego już jest
zwycięzcą. Na początku
2016 roku Konftel
otrzymał nagrodę Red
Dot Award w kategorii
„Excellent product design”.
Wzornictwo, wydajność
i jakość to kamienie
węgielne działalności
Konftel.

Konftel Ego
bezproblemowo
współpracuje z aplikacją
Skype dla firm. Urządzenie
zaprojektowane zgodnie
ze specyfikacją Microsoft
dla osobistych telefonów
głośnomówiących
pomyślnie przeszło
testy w laboratorium z
certyfikatem Microsoft.
Konftel Ego zapewnia
bezkompromisową jakość
dźwięku OmniSound® w
telekonferencjach przy
użyciu Skype dla firm.

Konftel Ego. Osobiste telekonferencje.
Gdzie tylko zechcesz.
www.konftel.com/konftelego

Konftel projektuje urządzenia i rozwiązania
do prowadzenia udanych spotkań na
odległość od 1988 roku. Sposób i miejsce
organizowania spotkań ewoluują wraz z
rozwojem techniki. Hasłem na dziś jest
mobilność. Chcemy mieć możliwość
uczestniczenia w spotkaniach nie tylko w
dużych salach konferencyjnych. Obecnie
każdy z uczestników telekonferencji może
przebywać we własnym biurze. Można
też organizować je w mniejszych salach
konferencyjnych lub w wygodnym holu
hotelowym. Konftel jeszcze to ułatwił,
projektując urządzenie, które pozwala
zdecydować, gdzie i jak chcemy się
spotykać.
Konftel Ego to osobisty telefon
głośnomówiący. Ponieważ jest niewielki,
przenośny i bez trudu zmieści się w
aktówce, możesz zabrać go wszędzie.
Choć niepozorny, Konftel Ego oferuje
krystalicznie czysty dźwięk dzięki
naszej unikatowej technologii dźwięku
OmniSound®. Doskonale nadaje się do
spotkań z współpracownikami w mniejszej
sali konferencyjnej. Albo w pokoju

hotelowym, kiedy jesteś poza biurem.
A jeśli jesteś sam w pomieszczeniu, Konftel
Ego jest dobrą alternatywą dla zestawu
słuchawkowego.
Konftel Ego bezproblemowo współpracuje
z aplikacjami Skype dla firm, Cisco Jabber,
Avaya Communicator i innymi narzędziami
do telekonferencji. Można go łatwo
połączyć komputerem przez port USB albo z
tabletem czy smartfonem przez Bluetooth.
Konftel Ego obsługuje również ultraszybkie
parowanie Bluetooth za pomocą NFC (Near
Field Communication), a także połączenia
w jakości HD. Dzięki profilowi Bluetooth
A2DP (profil zaawansowanej dystrybucji
audio) po spotkaniu możesz słuchać
ulubionej muzyki, ciesząc się doskonałej
jakości dźwiękiem. Spoglądając na czytelny
i estetyczny ekran LCD od razu wiesz, która
funkcja jest włączona. Informują o tym
także różnokolorowe diody oświetlające
podłoże. Konftel Ego ma gniazdo zestawu
słuchawkowego, a wbudowany akumulator
umożliwia całkowicie bezprzewodowe
użytkowanie.

• Niewielki, przenośny telefon
głośnomówiący, który można z łatwością
połączyć z telefonem komórkowym,
tabletem lub komputerem.
• Krystalicznie czysty dźwięk full duplex
dzięki technologii dźwięku OmniSound®.
• Obsługa aplikacji Skype dla firm, Cisco
Jabber, Avaya Communicator i innych
narzędzi do telekonferencji.
• Czytelny ekran LCD informuje o aktywnej
funkcji.
• Uproszczone parowanie Bluetooth i
połączenie za pomocą NFC.
• Połączenia HD przez Bluetooth.
• Bluetooth A2DP do odtwarzania muzyki
przy doskonałej jakości dźwięku.
• Port USB do połączenia z komputerem lub
innym kompatybilnym urządzeniem USB.
• W pełni bezprzewodowy dzięki
wbudowanemu akumulatorowi i
Bluetooth (akumulator ładuje się przez
port USB i zapewnia do 12 godzin pracy).
• Opcja połączenia z zestawem
słuchawkowym umożliwia łatwe
przełączanie między zestawem i funkcją
głośnomówiącą.

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

