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One of
a kind!

OMNISOUND OCH

Konftel Wireless IP

Konftel 55Wx

Konftel 300Mx

Konftel 300Wx + IP DECT 10
Konftel 300Wx ger dig trådlös frihet i
kombination med superb HD-ljudkvalitet
tack vare OmniSound. Använd den nya
basstationen Konftel IP DECT 10 för att ansluta
konferenstelefonerna till din IP-telefoni. Konftel
300Wx är mångsidig och perfekt för Skype for
Business, Cisco Jabber och webbmöten.

ALLT I ETT
Konftel 55Wx fungerar som navet för din
kommunikation, den kan kopplas ihop med din
dator, mobil, surfplatta och bordstelefon. Det
är en lättanvänd och kompakt konferensenhet
med imponerande kristallklart HD-ljud. Perfekt
för Skype for Business, Cisco Jabber och andra
samarbetsverktyg.

SÄTT BARA I ETT SIM-KORT
Konftel 300Mx är den enda konferenstelefonen för mobilnät i världen. Med kristallklara
samtal i HD Voice och ett kraftfullt batteri ger
den din organisation total flexibilitet. Starta
mötet var som helst, när som helst, utan
kompromisser. Perfekt för webbmöten.

JAKTEN PÅ
DET PERFEKTA
LJUDET
Sida 2–3

WWW.KONFTEL.COM
FÖR MER INFORMATION

KONFTELS HUVUDKONTOR
Postadress: Box 268, 901 06 Umeå, SWEDEN.
Besöksadress: Döbelnsgatan 19, 903 30 Umeå, SWEDEN.
Telefon +46 (0)90 70 64 70, Fax: +46 (0)90 13 14 35, Mejl: info@konftel.com
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Missa inte våra nya produkter
för ett fokuserat möte Sida 4

One of
a kind!

ACTUALITÉS KONF TEL OMNISOUND ]

[ OMNISOUND

Samtidigt som allt fler väljer att hålla sina möten på distans, ställs allt högre krav på
tekniken. I jakten på det perfekta ljudet har Konftel ett trumfkort – OmniSound.
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PÅ DET PERFEKTA LJUDET
JA K TE N TA R S I N B Ö R JA N
Jakten på det perfekta ljudet tar sin början omkring 1849. Italienaren
Antonio Meucci uppfinner en elektromagnetisk telefon som ska förbinda hans kontor med sovrummet där hans svårt reumatiska fru är
sängliggande.
Här någonstans föds alltså tanken om en kommunikation utan rumslig
begränsning, mellan personer på distans. Och här sår man också det
allra första fröet om att kunna återskapa ett så naturligt ljud som möjligt.
K R AV E N H ÖJ S
Jakten på det perfekta ljudet tar sin början omkring 1849.
Italienaren Antonio Meucci uppfinner en elektromagnetisk telefon
som ska förbinda hans kontor med sovrummet där hans svårt
reumatiska fru är sängliggande.
Här någonstans föds alltså tanken om en kommunikation utan
rumslig begränsning, mellan personer på distans. Och här sår man
också det allra första fröet om att kunna återskapa ett så naturligt
ljud som möjligt.

VA D Ä R DÅ L J U D?
Ett ljud är en vågrörelse skapad
av tryckvariationer i luften.
Detta uppfattas av örat som
sedan förmedlar vågrörelsen vidare till
hjärnan i form av elektriska impulser. Vad
vi sedan hör beror på hur många gånger
luften svänger per sekund, vilket i sin tur
bestämmer ljudets frekvens. Som unga kan
vi uppfatta ljud mellan 20 och 20 000 Hz.

OM N I S O U N D S Ä K E R S TÄ L L E R K VA L ITE TE N
Distansmötena ökar i snabb takt och i och med det även kraven på
ett ljud utan klipp, brus och ekon. Samtidigt introduceras begreppet
OmniSound.
OmniSound intygar att ljudkvaliteten hos Konftels produkter håller
absolut högsta klass.
Enligt John-Erik Eriksson, numer akustisk designer på Konftel, har
de alltid prioriterat ljudupptagningen i rummet. För att fånga upp så
mycket ljud som möjligt, används en hyperkänslig mikrofon med 360
graders upptagning och de mest bredbandiga produkterna plockar i
princip upp hela det hörbara spektrumet, från 70 Hz upp till 15 kHz –
så kallad super wideband.
I Konftels unika ljudlabb, ett ekofritt tyst rum, görs objektiva
mätningar av bland annat distortion, ekonivåer och hörbarhetsindex.
Och efter år av forskning och utveckling är det några faktorer som
gör att OmniSound skapar möten av högsta ljudkvalitet och utan
störande ljudklipp, dämpning eller ekon:
• Hyperkänslig omni-mikrofon
• Kraftfulla högtalare
• Full duplex
• Equalizer
• Bullerdämpning

VA D Ä R
FU L L
D U PL E X ?
Full duplex betyder att ljudet kan
överföras och tas emot samtidigt även i
högtalarläge. På så sätt undviks att ljudet
klipps av så fort mer än en person pratar.
Konftel var en av de första att använda
denna nya teknik.

O C H S E N DÅ?
Tillbaka till bankens nyöppnade konferensrum i Umeå och den
överlycklige bankdirektören. Det som ansågs som bra ljudkvalitet då,
går självklart inte att jämföra med dagens teknik. Att kunna föra en
dialog utan att ljudet klipper, är det minsta man förväntar sig under ett
telefonmöte. Numer ska du kunna röra dig fritt i ett rum, utan att
hörbarheten påverkas negativt av ekon eller svagt ljud. Kort sagt,
du ska kunna ha ditt möte utan att bry dig om något annat än
just ditt möte.
På Konftel slutar aldrig jakten på det perfekta ljudet.
Varje dag jobbas det med förbättringar och enligt
John-Erik innebär det här att Konftels kunder
kan hålla sina konferensmöten med bibehållen
ljudkvalitet i allt besvärligare miljöer.
– Vi jobbar med att skapa en ännu renare
sändning och ännu mer närvarokänsla.
Bland annat genom att titta närmare på
ännu mer avancerade mikrofoner och
mer sofistikerade akustiska koncept
på högtalarsidan.
– Som ljudtekniker blir man
aldrig riktigt nöjd. Men vi strävar
alltid efter att göra saker vi kan känna
oss stolta över.

VA D PR ATA R
V I OM?

FI N N S D E T PE RFE K TA L J U D E T ?

Ljud är ett avancerat
fackområde. När vi pratar om Equalizer
menar vi möjligheten att justera
frekvenskurvan för att öka hörbarheten.
Bullerdämpning i sin tur filtrerar bort
bakgrundsljud för att skapa ett så
kristallklart ljud som möjligt.

Både ja och nej. Det vi uppfattar som det perfekta ljudet är högst
personligt och beror på vad man lyssnar på,
hur man lyssnar och vilken sinnesstämning
man befinner sig i. När det kommer till
ljudteknik innebär det oftast att man vill
återskapa ett ljud utan förvrängning.

John-Erik är akustisk designer på Konftel. Han lyssnar
helst på storslagen sakral
musik hemma i soffan
med en varm kopp
Geisha-kaffe i handen.

”

Som ljudtekniker blir
man aldrig riktigt nöjd.
Men vi strävar alltid efter
att göra saker vi kan
känna oss stolta över.

