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Konftel 55 är en stilren och lättanvänd högtalartelefon med imponerande kristall- 
klart HD-ljud tack vare vår ljudteknik OmniSound®. Samtalen styrs enkelt från 
pekskärmen, oavsett om du är kopplad till din dator, mobil eller skrivbordstelefon.

Konftel 55 har särskilt stöd för marknadens ledande UC-applikationer.  
Högtalartelefonen ansluter direkt till Skype for Business, Cisco Jabber eller Avaya 
Communicator på din dator. Appens samtalsfunktioner kontrolleras direkt från 
pekskärmen. Om du föredrar något annat mötesverktyg är Konftel 55 ändå en 
högklassig USB-ljudenhet.

 y Mötesstorlek: Upp till 12  
personer

 y Anslutning till bordstelefon 
(adapter)

 y Anslutning till mobil (kabel)
 y USB för collaboration
 y Integration med UC-klienter
 y Inspelning på minneskort
 y Kombinera olika anslutningar
 y Två års garanti

Konftel 55
Hubb för smidiga möten

SMARTA FUNKTIONER

Spela in samtal eller röstanteckningar på ett minneskortet och spara 
eller dela med dig av ljudfilerna hur enkelt som helst. Konftel 55 är 
lätt att bära med sig, den passar lika bra på skrivbordet och i hemma- 
kontoret som i konferensrummet. Mjukvaran utvecklas kontinuerligt 
och kan uppdateras smidigt med ett verktyg på din dator. Det gör 
högtalartelefonen till en framtidssäker investering.

EN SMIDIG MITTPUNKT

Konftel 55 fungerar som en hubb för din kommunikation och 
ansluter dator, mobiltelefon/surfplatta och bordstelefon. Samtal via 
datorn kan bryggas med samtal via bords- eller mobiltelefon. Växla 
och kombinera anslutningar enkelt på pekskärmen, som bara visar 
de alternativ som är tillgängliga för tillfället.



K O N F T E L . C O M

ALLMÄNT
Produktnamn: Konftel 55
Artikelnummer: 910101071
Innehåll: Konftel 55, elkabel (900102136), 
AC adapter (900102125) och USB-kabel 
(900103388).
Produktdokumentation: Manual på engelska, 
franska, kinesiska, spanska, svenska och tyska finns 
online liksom snabbguiden som finns på danska, 
engelska, finska, franska, holländska, italienska, 
norska, polska, portugisiska, ryska, spanska,  
svenska, turkiska och tyska.
Garanti: 2 år.
Storlek: Bredd 222 mm, djup 206 mm,  
höjd 68 mm.
Vikt: 640 g.
Färg: Liquorice black och silver.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Skärm: Färg/touch LCD, 240x320 pixlar.
Knappsats: Tryckkänslig skärm samt av/på, 
sekretess.
Språkval i meny: Danska, engelska, finska, franska, 
holländska, italienska, japanska, kinesiska, korean-

ska, norska, polska, portugisiska, ryska, spanska, 
svenska, turkiska, tyska.
UC-Integration: Stöd för integration i Skype for 
Business, Cisco Jabber eller Avaya Communicator.

STRÖMFÖRSÖRJNING
Strömadapter: 100 - 240 V AC/14 V DC

ANSLUTNINGAR
USB: 2.0 Mini B.
Bordstelefon: För anslutning till bordstelefon 
använd Konftel adapter (900102126).
Mobilkabelanslutning: RJ11-kontakt. För anslut-
ning till mobiltelefon använd en mobilkabel som 
passar din mobil, se tillbehör.

GODKÄNNANDEN
Säkerhet: EN 60950-1:2006/A1:2010. EN 60950-
1:2006/A12:2011. EN 60950-1:2006/A2:2013. IEC 
60950-1:2005/A1:2009.
EMC: EN 55022:2010. EN 55024:2010. EN 
61000-3:2013. EN 61000-3-2:2014.

ANSLUTNING TILL ENHETER
Headset: 3,5 mm.

SPECIFIKATIONER LJUD
Teknik: OmniSound® med stöd för HD-ljud,  
full duplex, automatisk ekosläckning och brusre-
ducering.
Mikrofon: Omnidirectional, 360˚.
Upptagningsområde: Upp till 12 personer (30 m²).
Frekvens: 100 – 24000 Hz.
Volym: 90 dB SPL 0,5 m.

FLER FUNKTIONER
Bryggning linjeanslutningar: USB + mobil, USB + 
bordstelefon, mobil + bordstelefon.
Inspelning: Stöd för SD/SDHC (≤32 GB) min-
neskort.
Uppdatering av mjukvara: Konftel upgrade utility 
(för Microsoft Windows) uppdaterar program- 
varan via USB. Det är även möjligt att uppdatera 
via SD-kort.

MILJÖ
Temperatur: 5° – 40° C.
Luftfuktighet: 20 % – 80 % kondensfritt.

Specifikationer Konftel 55

KONFTEL C2055

Det perfekta paketet för video i medelstora mötesrum. Här får 
4K-konferenskameran Konftel Cam20 sällskap av högtalartelefo-
nen Konftel 55 med OmniSound®-ljudkvalitet. Konftel OCC Hub 
knyter ihop allt till ett smidigt kit, så att det räcker med en enda 
USB-kabel för att koppla in kameran, ljudenheten och rummets 
HDMI-skärm till collaboration-appen i laptopen.

Artikelnummer: 951201071

KONFTEL 55Wx

Konftel 55Wx är en flexibel högtalartelefon med pekskärm och 
HD-ljud, även trådlöst via Bluetooth® som har stöd för snabb- 
anslutning via NFC. Den ansluts enkelt till dator, bordstelefon och 
mobiltelefon och har batteri. Ingång för headset. Komplettera med 
extramikrofoner för möten med fler än 12 personer.

Artikelnummer: 910101082

Relaterade produkter och tillbehör

ÅTERFÖRSÄLJARYTA

© 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.

Konftel är ledande inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att 
hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett avstånd. Av erfarenhet vet vi att 
distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara tid och pengar samtidigt som det bidrar till en bättre 
miljö. Perfekt ljud och kristallklar videobild är avgörande för produktiva möten, det är därför vi alltid 
har den senaste tekniken i våra samarbetslösningar. Vår ljudteknik OmniSound® är inbyggd i Konftels 
alla konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket Konftel och vårt huvudkontor ligger i 
Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på konftel.com.


