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Konftel 55-serien
för dina webb- och telefonmöten

Konftel 55 och Konftel 55Wx är en serie lättanvända och flexibla konferensenheter med imponerande kristallklart ljud tack vare den patenterade ljudtekniken
OmniSound®.
Konftel 55-serien är speciellt utvecklad till att vara navet för din kommunikation. Anslut din dator, mobiltelefon/surfplatta och bordstelefon så kan du mötas
obehindrat med högsta ljudkvalitet. Dessutom kan VoIP bryggas med samtal i
bords- eller mobiltelefon. Växla enkelt på den smarta pekskärmen som bara visar
de aktuella anslutningarna.
Konftel 55-serien har inspelningsfunktion. Spela in samtal eller diktamen på minneskortet och spela upp, spara eller dela med dig. Enheterna är lätta att bära med
sig och passar lika bra på skrivbordet som i konferensrummet. Det som skiljer
modellerna åt är att Konftel 55Wx har Bluetooth® med stöd för trådlöst HD-ljud,
batteri och är förberedd för extramikrofoner som används för större möten. Du
avgör vilken som blir din favorit.

GEMENSAMMA FUNKTIONER I
KONFTEL 55-SERIEN:
•

Flexibla anslutningsmöjligheter:
dator, bordstelefon, mobiltelefon/
surfplatta

•

OmniSound® – överlägsen ljudkvalitet med stöd för HD-ljud

•

UC-integration med Microsoft
Lync / Skype for Business, Cisco
Jabber och Avaya

•

Pekskärm i färg

•

Växla och kombinera anslutningar
på pekskärmen

•

Headset-anslutning

•

Meny och snabbguide i flera språk

•

Spela in möten på minneskort

•

Framtidssäker, fri uppgradering

•

Två års garanti

Snabbguide
Situation
MODELL

< 12
personer

< 20
personer
*

Anslutningar

Modellunika funktioner
Trådlöst
HD-ljud

**

Batteridriven

***

Konftel 55
Konftel 55Wx
* Extramikrofoner rekommenderas. ** Ansluts med adapter (tillbehör) eller USB-kabel. *** Med mobilkabel (tillbehör).
The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Tillbehör
Extra
mikrofoner

Adapter
för bordstelefon

Mobilkablar
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Konftel 55

Konftel 55Wx

Konftel 55 är en mycket flexibel konferensenhet
med suverän ljudkvalitet för alla dina möten vid skrivbordet, på hemmakontoret och i mötesrummet.

Konftel 55Wx är den optimala konferensenheten som
ger suverän ljudkvalitet i alla dina möten vid skrivbordet, på hemmakontoret eller i konferensrummet.
Utrustad med batteri, Bluetooth® och förberedd för
extramikrofoner.

Navet i din kommunikation

Det trådlösa navet i din kommunikation

Anslutningar
VOIP OCH WEBBMÖTEN
USB eller trådlös anslutning via Bluetooth®
till dator för IP-samtal och
webbmötestjänster. UC-integration med
Microsoft Lync / Skype for Business,
Cisco Jabber och Avaya.

HEADSET
Fortsätt använda ditt headset som
ansluts med Bluetooth® eller 3,5 mm-kabel
(tillbehör). Klicka på symbolen för
att växla mellan samtal via headset
eller konferensenheten.

MOBILTELEFON OCH SURFPLATTA
Konftel 55Wx har Bluetooth® och ansluts
trådlöst till andra enheter utrustade med
Bluetooth®. Mobilkabel finns som tillbehör
till de vanligaste modellerna.

BORDSTELEFON
Konftel 55/55Wx integreras med telefonväxeln genom en enkel anslutning till bordstelefonens lursnitt med adapter (tillbehör)
eller USB-ingång.

OmniSound® -Överlägsen ljudkvalitet

Den patenterade ljudtekniken OmniSound® garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart
ljud i båda riktningarna, s k full duplex. Hyperkänslig mikrofon med 360° ljudupptagning och högtalare sprider
ljudet kraftfullt till alla deltagare. OmniSound® stödjer HD-ljud i samtal över IP och operatörers mobilnät.
Dessutom utrustad med automatisk ekosläckning och brusreducering som minimerar störande bakgrundsljud.
Rör dig fritt i rummet, samtala, diskutera och debattera med bibehållen ljudkvalitet helt utan störande ljudklipp,
dämpningar eller ekon. Så nära verkligt ljud du kan komma.

Konftel AB. I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss
rätten till att ändra produktspecifikationen. Besök www.konftel.com för senaste information.
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ÅTERFÖRSÄL JARY TA

Konftel är ett ledande företag och starkt varumärke inom telefonmöteslösningar. Ända sedan 1988
har vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett avstånd. Av
erfarenhet vet vi att telefonmöten är ett effektivt sätt att spara tid, pengar och samtidigt bidra till en
bättre miljö. Hög ljudkvalitet är avgörande för produktiva möten och därför är vår patenterade ljudteknik,
OmniSound®, inbyggd i alla Konftels telefoner. Våra produkter säljs globalt under varumärket Konftel, via
vårt huvudkontor i Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på www.konftel.com

