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Videopaketet Konftel C2070 Attach är optimerat för PC-baserade konferens-
rumslösningar som Microsoft Teams Rooms och Zoom Rooms. Perfekt för huddle 
till medelstora mötesrum genom kombinationen av 4K-konferenskameran  
Konftel Cam20, högtalartelefonen Konftel 70 för OmniSound®-ljudkvalitet och 
en lång aktiv ljudkabel.   
 
Videokonferenslösningar baserade på en fast installerad PC och ofta en styrplatta 
är enkla att handha och föredras av många IT-avdelningar. Populära alternativ är 
förkonfigurerade Microsoft Teams Rooms och Zoom Rooms, medan andra väljer 
en mer öppen plattform. Men för att väcka liv i systemet behövs en konferens- 
kamera och högtalartelefon av hög kvalitet. Videopaketet Konftel C2070 Attach 
fungerar med alla varianter av rumsbaserade PC:s.

 y Rumstyp: huddle till medium
 y Videopaket för PC-baserade 

konferensrumslösningar
 y 4K Ultra HD
 y 123° bildvinkel
 y OmniSound® verklighetstroget 

ljud
 y Automatisk framing
 y Beamforming-mikrofoner
 y 8x digital zoom
 y USB
 y Två års garanti
 y Climate Neutral-certifierad

Konftel C2070 Attach
Really neat. In room experience.

HÖR SKILLNADEN
Fyra digitala mikrofoner med beamforming ger en mer fokuserad 
ljudupplevelse med mindre störande bakgrundsljud. Konftel 70 
skapar balanserade, naturliga och verklighetstrogna samtal tack vare 
reducering av bakgrundsljud och ekosläckning, något som ingår i 
Konftels hyllade OmniSound®-teknik. Hör bra och låt dig höras med 
kristallklart detaljrikt ljud.

IMPONERANDE VIDEOKVALITET
USB-konferenskameran Konftel Cam20 säkerställer en tydlig 
och balanserad bild av dig och dina kollegor. WDR-tekniken ger 
automatiskt enastående bildkvalitet i olika ljusförhållanden, även i 
utmanande miljöer som svagt ljus, direkt solljus och hög kontrast. 
Videoupplösningen på 4K innebär att det finns stor kapacitet till 
digital inzoomning. Även vid maximal 8x zoom klarar kameran av 
att skapa en detaljrik bild. Så välj det bildutsnitt du vill visa och låt 
kameran göra resten.
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OPTIMERA LJUDENHETENS PLACERING
I Konftel C2070 Attach-paketet ingår en 10 meter lång aktiv 
USB-ljudkabel, som ansluts mellan PC:n i främre delen av  
mötesrummet och högtalartelefonen för central placering mitt  
på bordet.

KLIMATNEUTRALA PRODUKTER
Konftel är certifierat enligt standarden för Climate Neutral. Det 
innebär att vi kompenserar för alla våra utsläpp av växthusgaser och 
vidtar åtgärder för att ytterligare minska utsläppen. När du väljer en 
Konftel-produkt kan du ha ditt goda klimatsamvete i behåll samtidigt 
som du stöder din organisations växande behov av videosamarbete. 

Specifikationer Konftel C2070 Attach

GENERAL
Produktnamn: Konftel C2070 Attach
Artikelnummer: 971201089

Se fullständig spec på konftel.com

HÖGTALARTELEFON
Produktnamn: Konftel 70
Artikelnummer: 910101089
Teknik: OmniSound® med stöd för HD-ljud, full 
duplex, automatisk ekosläckning och brusreduc-
ering
Mikrofon: 4 digitala MEMS-mikrofoner. 
Ljudupptagning med beamforming.
Upptagningsområde: 4 m
Anslutningar: USB 2.0 micro B, Bluetooth 4.2 
Class 1 (HFP/HSP/A2DP), NFC för enkel  
parkoppling

KAMERA
Produktnamn: Konftel Cam20
Artikelnummer: 931201001
Upplösning: 4K Ultra HD/30 fps
Zoom: 8x digital zoom
Autofokus: Ja
Automatisk framing: Ja
Bildvinkel: 123°
Fjärrkontroll: Ingår
Kamerafäste: 1/4”–20 UNC

LÅNG LJUDKABEL 
Produktnamn: Konftel Attach USB Audio  
Cable 10 m

Typ: Aktiv USB-kabel. USB 2.0 typ A/micro B.

Längd: 10 meter

Färg: Svart

Innehåll: Konftel 70, AC-adapter (anslutningsclips 
för EU, US, AU och UK ingår), USB-kabel (USB 
2.0 typ A/micro B, 1,5 m), snabbreferensguide, 
dokument med viktig information. Konftel Cam20, 

4,5 m USB-kabel (typ A/typ B), fjärrkontroll med 
två AAA-batterier, snabbguide, säkerhetsföreskrif-
ter, 10 m USB-kabel (typ A/micro B), snabbguide 
för Attach 

© Konftel AB. I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss rätten 
att göra ändringar av produktspecifikationen. Besök www.konftel.com för senaste information.

Konftel är ett ledande företag inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår 
mission varit att hjälpa människor på företag världen över att genomföra möten oavsett avstånd. Vi 
vet att distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara både tid och pengar, samtidigt som det bidrar 
till en mer hållbar värld. Vi är Climate Neutral-certifierade och ger våra kunder möjlighet att köpa 
konferensutrustning med gott klimatsamvete. 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 alla Konftels konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket 
Konftel och vårt huvudkontor ligger i Umeå. Läs mer om företaget och våra produkter på konftel.com.
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