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Konftel C20800 Hybrid är en mångsidig lösning för videosamarbete, designad 
för små till stora mötesrum. Där ingår 4K-konferenskameran Konftel Cam20, 
konferenstelefonen Konftel 800 med OmniSound® och Konftel OCC Hub.

En enda USB-kabel är allt du behöver för att ansluta den kraftfulla vidvin-
kelkameran, det skalbara ljudet och rummets bildskärm till videomötesappen på 
din dator. Med hybridkonferens kan du enkelt kombinera mötesappar och vanliga 
telefonsamtal. Inget krångel, alla kan ta plats.

Konftel Cam20 är optimerad för situationer där konferenskameran behöver 
placeras nära bordet. Bildvinkeln på 123 grader innebär att alla deltagare kan sitta i 
en bekväm ställning och ändå rymmas i videobilden. Samtidigt skapar kameran en 
realistisk bild utan förvrängning. Men Konftel Cam20 är lika hemmastadd i medel-
stora och till och med stora mötesrum tack vare dess 4K-kapacitet.

Konftel C20800 Hybrid 
More inclusive video meetings

IMPONERANDE VIDEOKVALITET
USB-konferenskameran Konftel Cam20 säkerställer en tydlig 
och balanserad bild. WDR-tekniken justerar automatiskt för bra 
bild i olika ljusförhållanden, även i krävande lägen 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.

OMNISOUND MED KRAFT OCH KLARHET
Konftels förfinade ljudplattform OmniSound® med beamfor-
ming-mikrofoner arbetar aktivt för hålla dialogen flytande under 
dina möten. I den skalbara konferenstelefonen Konftel 800 blir 
resultatet ett särskilt kraftfullt och klart ljud, som gör att del-
tagarna kan slappna av i vetskapen att de både hör bra och blir 
hörda. Detta skapar en naturlig känsla av närhet. 

 y Rumstyp: small till large 
 y 4K Ultra HD
 y 123° bildvinkel
 y 8x digital zoom
 y One Cable Connection Hub
 y USB, Bluetooth, SIP
 y OmniSound® verklighetstroget ljud
 y Hybridkonferens (USB + IP-samtal)
 y Daisy-chain
 y Autoframing
 y Fjärrkontroll
 y Fri uppdatering av mjukvara
 y Två års garanti
 y Climate Neutral-certifierad



OMNISOUND MED KRAFT OCH KLARHET
Konftels förfinade ljudplattform OmniSound® arbetar aktivt för att 
dialogen ska flyta i mötet. I Konftel 800 blir resultatet ett särskilt 
kraftfullt och klart ljud, som gör att deltagarna kan slappna av i 
vetskapen att de både hör bra och blir hörda. Det skapar en naturlig 
känsla av närhet. 

UTÖKA UPPTAGNINGSOMRÅDET 
Med Konftel Smart Microphone kan du utöka upptagningsområdet 
för att täcka större konferenser. Anslut en eller två extramikrofoner 
beroende på rumsstorlek. Konftel Smart Microphone har inbyggd 
dämpning av eko och bakgrundsbrus genom OmniSound®.

MAXA LJUDUPPLEVELSEN
Via kaskadfunktionen utökas ljuddistributionen och upptagningsom-
rådet för maximal täckning. Du får ett riktigt fylligt ljud även i extra 
stora rum. Upp till fem Konftel 800-enheter kan kopplas ihop i en 
daisy-chain med kabel, helt utan krångel och komplexitet.

Bygg ut Konftel 800 i de riktigt stora rummen



Perfekt för undervisning 
och presentationer i 
större multipurpose-rum.   

TAKFÄSTE FÖR STORA LOKALER OCH MULTIPURPOSE-RUM
Takmonteringskitet för högtalartelefonen Konftel 800 är ett attrak-
tivt alternativ till traditionell bordsplacering. Det tillgodoser en väx-
ande efterfrågan på smartare och mer flexibla rumskonfigurationer. 
Du kan möblera om rummet varje dag utan något tekniskt krångel. 
Perfekt för större lokaler och multipurpose-rum, där möjligheten att 
koppla Konftel 800 i en daisy chain garanterar att ljudet når varje 
vrå i rummet.

ETT SMARTARE SÄTT ATT FÖRELÄSA
Anslut ett godkänt* trådlöst headset till konferenstelefonen. Konftel 
800 stöder Lecture Mode från och med programversion 1.0.8.0.12. 
Detta ger presentatören total rörelsefrihet i rummet. Alla hör allt 
klart och tydligt hela tiden.

* Se interoperabilitetslistan på Konftel 800-supportsidan för godkända 
headsets.

EN SNYGGARE OCH BEKVÄMARE UPPLEVELSE

Med högtalartelefonerna monterade i taket och utan några kablar och enheter på bordet får rummet ett prydligare intryck. Det förhöjer 
också användarupplevelsen vid videomöten. Användaren behöver inte tänka på var mikrofonen är placerad utan kan fokusera på att  
interagera med distansdeltagarna. Ljudupptagningen och lyssningen fungerar perfekt utan att man tänker på det. Allt kommer naturligt.
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vet att distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara både tid och pengar, samtidigt som det bidrar 
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ÅTERFÖRSÄLJARYTA

Specifikationer för Konftel C20800 Hybrid

ALLMÄNT
Produktnamn: Konftel C20800 Hybrid
Artikelnummer: 951201088 EU, 952201088 UK, 953201088 AU, 854201088 US

Se fullständig spec på konftel.com

GARANTERAT TRASSELFRITT
Den genialiska Konftel OCC Hub är navet i videosamarbets- 
lösningen, med One Cable Connection till konferenskamera, 
högtalartelefon och bildskärm. Det innebär i praktiken att 
C20800 fullt ut stödjer BYOC, att användaren kan ta med sig 
samarbetstjänsten på valfri laptop med USB till mötesrummet.

HÖGTALARTELEFON
Produktnamn: Konftel 800
Innehåll: Konftel 800, nätverkskabel, USB-kabel
Teknik: OmniSound® med HD-ljud, full duplex, 
automatisk ekosläckning och brusreducering.
Mikrofoner: 3 digitala MEMS-mikrofoner. 
Frekvens 100–20 000 Hz.
Ljudexpansion: En Konftel 800 lämpar sig för små 
till stora mötesrum. Anslut en eller två Konftel 
Smart Microphones för att hantera större konfer-
enser. Fem Konftel 800-enheter kan kopplas ihop 
i en Daisy-chain för maximal täckning, vilket utökar 
både ljuddistributionen och upptagningsområdet.
Anslutningar: USB, SIP och Bluetooth®

KAMERA
Produktnamn: Konftel Cam20 
Innehåll: Konftel Cam20 (931201001), 4,5 m 
USB-kabel (typ A/typ B), fjärrkontroll med två 
AAA-batterier, snabbguide, säkerhetsföreskrifter.
Upplösning: 4K Ultra HD/30 fps
Zoom: 8x digital zoom
Autofokus: Ja
Auto framing: Ja
Bildvinkel: 123°
Fjärrkontroll: Ingår
Kamerafäste: 1/4”-20 UNC

HUB
Produktnamn: Konftel OCC Hub
Innehåll: Konftel OCC Hub (900102149),  
3 m USB-kabel, 5 m USB-kabel (typ-A/mini-B), 
5 m USB-kabel (typ-A/micro-B), AC-adapter 
(EU, US, AU, UK), kardborreband, snabbguide, 
säkerhetsföreskrifter, installationsguide.
USB: 3.0
Drivrutin: DisplayLink

PoE INJECTOR 
Produktnamn: Konftel PoE Injector
Innehåll: Konftel PoE injector, nätverkskabel, 
strömkabel 
Används för strömförsörjning av Konftel 800 via 
dataanslutningen. Stödjer IEEE 802.3af/at (PoE+)

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. 


