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Konftel Ego
Kişisel Konferans. Her yerde.

135 mm

145 mm

TAŞINABİLİR • BLUETOOTH / NFC • SKYPE KURUMSAL
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Konftel Ego şimdiden
bir ödül sahibi. 2016
yılının başında Red Dot
"Mükemmel ürün tasarımı"
ödülünü alan Konftel'de
tasarım, performans ve
kalite işimizin mihenk
taşlarıdır.

Konftel Ego, Skype
Kurumsal ile mükemmel
bir uyum içinde çalışır.
Microsoft'un kişisel
hoparlörlü telefonlara
yönelik teknik özelliklerine
uygun olarak tasarlanmıştır
ve Microsoft sertifikalı bir
laboratuvarda başarıyla
test edilmiştir. Konftel
Ego, Kurumsal Skype
konferanslarınızda
OmniSound® teknolojisi ile,
her koşulda kusursuz ses
kalitesi sağlar.

Konftel Ego.
Kişisel Konferans. Her yerde.
www.konftel.com/konftelego

Konftel, 1988'den beri etkili uzaktan toplantı
çözümleri ve ürünleri geliştirmektedir.
Toplantılarımızı nerede ve ne şekilde
yaptığımız, teknolojik gelişmelere bağlı
olarak değişmektedir. Mobilite, artık
bir slogan haline geldi. Sadece büyük
konferans odalarında değil, farklı yerlerde
de toplantılara katılabilmek istiyoruz.
Günümüzde, toplantılar herkesin
kendi ofisinde, daha küçük konferans
odalarında veya konforlu bir otel lobisinde
düzenlenebilir. Konftel, nerede ve nasıl
buluşacağınızı belirlemenize yardımcı
olacak bir ürün tasarlayarak bunu daha da
kolaylaştırdı.
Konftel Ego, kişisel bir hoparlörlü telefondur.
Taşınabilir ve kompakt tasarımıyla çantanıza
kolayca sığacağından gittiğiniz her yere
götürebilirsiniz. Boyutuna rağmen, Konftel
Ego eşsiz OmniSound® ses teknolojisi
sayesinde kristal netliğinde bir ses kalitesi
sağlar. Daha küçük bir konferans odasında
birkaç iş arkadaşınızla yapacağınız bir toplantı
için idealdir. Ya da ofisten uzak olduğunuzda
bir otel odasında. Konftel Ego, odada yalnız
olduğunuzda kulaklığa iyi bir alternatiftir.

Konftel Ego; Skype Kurumsal, Cisco Jabber,
Avaya Communicator ve diğer konferans
araçları ile mükemmel bir uyum içinde çalışır.
USB portu ile bir bilgisayara, ya da Bluetooth
aracılığıyla bir tablete veya akıllı telefona
kolayca bağlanır. Dahası Konftel Ego,
NFC (yakın alan iletişimi) yoluyla ultra hızlı
Bluetooth eşleşme ve çağrılarda HD kalite
özelliklerini destekler. Bluetooth A2DP
(gelişmiş ses dağıtım profili) ile, toplantınız
sona erdiğinde sevdiğiniz müzikleri üstün
ses performansı ile çalabilirsiniz. Berrak ve
göz alıcı LCD ekran sayesinde hangi özelliğin
devrede olduğunu tek bakışta görebilirsiniz.
Bu, farklı renklerde aşağı doğru parlayan
LED’ler ile de gösterilir. Konftel Ego, kulaklık
portu ile donatılmıştır ve dahili pil size
tamamen kablosuz kullanım imkanı tanır.

• Cep telefonu, tablet veya PC'ye kolayca
bağlanan kompakt, taşınabilir hoparlörlü
telefon.
• OmniSound® ses teknolojisi sayesinde
kristal netliğinde full dublex ses kalitesi.
• Skype Kurumsal, Cisco Jabber, Avaya
Communicator ve diğer konferans
araçları ile uyumlu.
• Etkin özellikleri görüntüleyen berrak
LCD ekran.
• NFC yoluyla basitleştirilmiş Bluetooth
eşleşme ve bağlantı.
• Bluetooth üzerinden HD çağrılar.
• Müzik çalarken üstün ses performansı
için Bluetooth A2DP.
• Bilgisayara veya diğer bir uyumlu USB
cihazına bağlanmak için USB portu.
• Dahili pili ve Bluetooth özelliği sayesinde
tamamen kablosuz (pil, USB portundan
şarj edilir ve 12 saat çalışma süresine
sahiptir).
• Kulaklık bağlantı seçeneği, kulaklık ile
hoparlör fonksiyonları arasında kolay
geçiş sağlar.

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.
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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.

