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Så får du bättre ljud i 
dina möten

SÅ FÅR DU BÄTTRE 
L JUD I DINA MÖTEN
TIPS & RÅD

Är ljudet i dina distansmöten inte 
tillräckligt bra? Lugn, vi har tipsen 
som hjälper dig. Vår checklista täcker 
in allt från små, enkla åtgärder till 
större. Gå igenom listan – och du 
är på rätt väg mot ett betydligt 
behagligare möte.

Före och under mötet finns en rad mindre åtgärder som 
omgående påverkar ljudet positivt och minskar stör-
ningar:

• Trumma inte med pennan eller fingrarna mot bor-
det.

• Tänk på att bildskärmen på din bärbara dator blir ett 
hinder mot mikrofonen.

• Lägg inte papper eller pärmar över extramikrofoner 
som finns på bordet.

• Håll inte en hand på hakan när du pratar.
• Undvik bakgrundsljud från andra rum och utifrån – 

stäng dörrar och fönster.
• Om du deltar på distans i en stökig miljö, stäng av 

mikrofonen när du inte pratar. Försök hitta en annan 
plats om möjligt.

• Brukar ni ha problem med ljud från fläktar? Konftels 
telefoner med OmniSound® filtrerar bort störande 
fläktljud. Med en Konftel-telefon kan ni alltså be-
hålla fläkten på under mötet och ha ett skönt klimat 
i rummet.
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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

INRED RUMMET – FÅ BÄTTRE LJUD
Dagens moderna och avskalade rum är den vanligaste 
orsaken till att deltagare på distans upplever dålig 
ljudkvalitet. Ett kalt rum gör att ljudet studsar och 
efterklangstiden blir längre. Inred rummet så minskar 
efterklangen.

Konftels telefoner är som nämnts, bra på att 
filtrera bort störande bakgrundsljud, men det 
finns gränser. Kolla med motparten hur mycket 
bakgrundsljud som går igenom. Undvik rum nära 
för hårt trafikerad väg eller för högljudd luftkon-
ditionering.

Golv är viktigt. Sträva efter en mjuk inredning som 
kapar ljudets efterklang. Heltäckningsmatta eller 
lösa mattor dämpar ljudets efterklang.
 
Sätt upp långa gardiner och väggbonader om 
rummet har fönster och stora tomma väggytor.
 
Dekorera gärna med krukväxter (även plastväxter 
fungerar bra).
 
Om taket är stort och kalt – sätt upp ljuddämpan-
de skivor. Är det högt i tak, häng skivorna lägre.

Kontakta gärna en inredningsexpert när ni ska inreda 
konferensrummet.

STORT UPPTAGNINGSOMRÅDE?  
KÖR MED EXTRAMIKROFONER 
När upptagningsområdet är större än 30 kvadratmeter 
är extramikrofoner att föredra. Till flera av Konftels  
modeller kan extramikrofoner adderas. På så sätt  
dubbleras upptagningsområdet. 300-serien har en 
inbyggd, rundupptagande mikrofon. Det går också att 
ha extramikrofoner till några av modellerna, inkluderat 
Konftel 55Wx. Välj den längd på anslutningskabel som 
passar dig bäst, 1,5 eller 2,5 meter.
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HEADSET HJÄLPER VID PRESENTATIONER
När du föreläser eller håller presentationer står du ofta 
en bit från övriga deltagare. Genom att ansluta ett 
trådlöst headset till Konftel 300, 300IP eller 300IPx 
överförs ditt tal tillsammans med konferenstelefonen.

STORA MÖTEN KRÄVER KRAFTFULLT LJUD
Stora möten kräver kraftfulla ljudanläggningar. Konftel 
300, 300IP och 300IPx kan anslutas till externa hög-
talare och mikrofoner via ett PA-system med hjälp av 
Konftel PA Interfacebox (artikelnummer 900102087). 
Därmed finns alla möjligheter att specialdesigna konfe-
rensutrustningen efter dina önskemål.


