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KONFTEL 300WxKONFTEL 300IPx KONFTEL 300IP

KONFTEL 55Wx

IP DECT 10

KONFTEL EGO

ASTERISK / SWITCHVOX IP PBX 

Digiums bakgrund bygger på en vilja att göra de mest avancerade och flexibla kommunikationsteknikerna  
tillgängliga för organisationer av alla storlekar. I nästan två årtionden har plattformen Asterisk,  

som är baserad på öppen källkod, hjälpt utvecklare att bygga egna, skräddarsydda telefoni-applikationer som  
passar just deras organisation. Konftels breda produktutbud passar perfekt med Asterisk. 

DIGIUM UC-PLATTFORMAR
LÖSNINGAR

KONFTELS PRODUKTER PASSAR PERFEKT MED 

Digiums UC-plattformar

Bluetooth: Digium D65 och D80
Adapter för fast telefon (tillbehör): Digium 

D60 och D62

SIP-anslutning

Switchvox Softphone  

Videokonferenser via dator 

Surfplattor

Möjlig anslutning: USB Möjlig anslutning: USB och 
Smartphone (kabel som tillbehör)

Trådlöst

Kabel

Bluetooth: Digium D65 och D80
Adapter för fast telefon (tillbehör): Digium 

D60 och D62
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DIGIUM UC-PLATTFORMAR
LÖSNINGAR

Konftel 300IPx med Konftel Unite
THE ART OF EASINESS
En klickning är allt som behövs för att starta eller ansluta sig till ett möte.  
Med den flexibla IP-konferenstelefonen Konftel 300IPx och smartphone-
appen Konftel Unite har konferenssamtal blivit enklare än någonsin. USB-
anslutningen gör den även idealisk för PC-klienter.

Konftel 300IP 
BEPRÖVAD OCH KRAFTFULL
SIP-baserad konferenstelefon av hög kvalitet med HD-ljud, perfekt för  
integrering i lösningar för både kundplacerad utrustning och molntjänster. 
Inbyggd konferensbrygga med fyra linjer.

Konftel 300Wx
TRÅDLÖSA IP-KONFERENSSAMTAL
Frihet genom trådlös anslutning i kombination med överlägsen HD-ljudkvalitet 
via den kompatibla SIP-basstationen Konftel IP DECT 10. USB-anslutningen 
gör den även idealisk för PC-klienter.

Konftel 55Wx
ALLT-I-ETT
Flexibelt UCC-nav för fasta telefoner, smartphones och bärbara datorer.  
Ansluts med kabel eller trådlöst via Bluetooth® med stöd för HD-ljud och 
NFC, eller via telefonadaptern (tillbehör) för IP-terminalerna Digium D60 
och D62. IP-terminalerna Digium D65 och D80 stöder Bluetooth® och  
kan anslutas trådlöst.

Konftel Ego
PERSONLIGA DISTANSMÖTEN. VAR SOM HELST.
Ultrakompakta Konftel Ego är designad för dagens mobila möteskultur.  
Den ansluts enkelt till en PC via USB eller till en surfplatta, smartphone 
eller IP-terminalerna Digium D65 och D80 via Bluetooth®. Perfekt med 
Switchvox Softphone för garanterad professionell ljudkvalitet.

Konftel erbjuder marknadens mest innovativa och funktionsrika konferenstelefoner för effektivt 
samarbete i alla miljöer. Oavsett om du är på språng, vid skrivbordet, i mötesrummet eller stora 
konferensrum.  Vi levererar tillförlitliga och effektiva möteslösningar med OmniSound® med 
överlägsen HD-ljudkvalitet så att vi alla kan vara med.

Konftel är ett ledande företag och ett starkt varumärke inom telefonmötesutrustning. Ända sedan 1988 har vårt mål varit att hjälpa människor runtom i världen att genomföra 
möten oavsett avståndet mellan dem. Baserat på våra framgångar vet vi att telefonmöten är ett effektivt sätt att spara både tid och pengar och samtidigt bidra till en bättre 
miljö. Hög ljudkvalitet är avgörande för effektiva möten. Därför är vår patenterade ljudteknik OmniSound® inbyggd i alla Konftel-konferenstelefoner. Vi har vårt huvudkontor i 
Umeå och våra produkter säljs över hela världen under varumärket Konftel.

Huvudkontor  Konftel AB, Box 268, 901 06 Umeå • Tel. 090-70 64 89 • E-post info@konftel.com • Webbplats www.konftel.com


