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Konftel C50300 Hybrid är flexibla premiumpaket för video i små till medelstora 
mötesrum. Här får  PTZ-konferenskameran Konftel Cam50 sällskap av en Konftel 
300-modell med OmniSound®-ljudkvalitet. Möjlighet till ljudexpansion för an-
vändning i extra stora rum.  

Konftel OCC Hub knyter ihop paketen, så att det räcker med en enda USB-kabel 
för att koppla in kameran, konferenstelefonen och rummets skärm till collabora-
tion-appen i laptopen. Du får dessutom hybridkonceptets frihet att kunna välkom-
na deltagare via vanliga telefonsamtal.

Välj det paket som passar ditt företags telefonilösning: IP-telefoni, trådlös DECT 
eller analog.

 y Rumstyp: small till medium
 y HD 1080p 60fps
 y Exceptionell bildkvalitet
 y Pan Tilt Zoom
 y 72,5° bildvinkel
 y 12x optisk zoom
 y One Cable Connection Hub
 y OmniSound® med HD-ljud
 y Två års garanti
 y Climate Neutral Certified

Konftel C50300Hybrid
Gläns tillsammans. Exceptionella videomöten.

OPTIK SOM IMPONERAR
Konftel Cam50 är USB-kameran som ger exceptionell bildkvalitet 
i dina videomöten till en bråkdel av priset på jämförbara konfer-
enskameror med PTZ (Pan Tilt Zoom). Den bygger på en lösning 
med optik i premiumklass och enastående precision. Det gäller hela 
vägen från linserna till bildsensorn och den teknik som används för 
att optimera videokvaliteten. Även i situationer med svagt ljus blir 
bilden ren och klar.

HYBRIDKONFERENSER
Välj den modell som passar ditt företags telefonilösning: Konftel 
C50300IPx Hybrid för IP-telefoni, Konftel C50300Wx Hybrid för 
trådlös DECT eller Konftel 300 Analog Hybrid för vanlig analog te-
lefoni. Så får du ett flexibelt premiumpaket för videokonferens med 
telefonsamtal som backup. Vi kallar det Hybrid Conferencing.
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Specifikationer Konftel C2055 och Konftel C2055Wx

ALLMÄNT

Specifikationer Konftel C50300 Hybrid

KAMERA 
Produktnamn: Konftel Cam50
Innehåll: Konftel Cam50, 4.5 m USB-kabel (typ-A/typ-B),  AC-adapter (EU, 
US, AU, UK), elkabel,  fjärrkontroll med två AAA-batterier, väggfäste, snabb-
guide, säkerhetsföreskrifter.
Upplösning: Full HD 1080p/60 fps
Zoom: 12x optisk zoom
Fokus: Auto
Bildvinkel: 72.5°
Fjärrkontroll: Ingår
Väggfäste: Ingår

HUB
Produktnamn: Konftel OCC Hub
Innehåll: Konftel OCC Hub, 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), Velcro® tape, 
snabbguide, säkerhetsföreskrifter, Installationsguide
USB: 3.0
HDMI: för anslutning av bildskärm, 1080p
Drivrutin för skärmvisning: DisplayLink

Innehåll i samtliga paket: Konferenstelefon 300-serien, Konftel Cam50,  
Konftel OCC Hub, komplett uppsättning av kablar, säkerhetsföreskrifter och 
Installationsguide

Se fullständiga tekniska specifikationer på konftel.com

KONFERENSTELEFON
Teknik: OmniSound® med stöd för HD-ljud, full duplex, automatisk ekosläck-
ning och brusreducering.
Mikrofon: Omnidirectional 360˚.
Upptagningsområde: 4.5 m

Konftel 300IPx 
Innehåll: Konftel 300IPx, nätverkskabel, USB-kabel, elkabel samt AC-adapter
Anslutningar: USB och SIP

Konftel 300Wx
Innehåll: Konftel 300Wx, batteri, Konftel laddställ, USB-kabel, anslutningska-
bel el, AC-adapter
Anslutningar: USB, trådlös DECT och mobil (kabel)

Konftel 300
Innehåll: Konftel 300, USB-kabel, anslutningskabel el/tele och AC-adapter
Anslutningar: USB och Analog

Produktnamn: 
Konftel C50300IPx Hybrid (951401084)
Konftel C50300Wx Hybrid (951401078)
Konftel C50300 Analog Hybrid (951401059)

© 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.

ÅTERFÖRSÄLJARYTA

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. 

GARANTERAT TRASSELFRITT
Konftel OCC Hub  är precis som namnet säger navet i paketlösningen. 
Den ger One Cable Connection till konferenskameran, högtalartele-
fonen och skärmen. Det innebär i praktiken att Konftel C50300 
Hybrid-paketen fullt ut stödjer BYOC, att användaren kan ta med sig 
samarbetstjänsten på valfri laptop med USB till mötesrummet.


