Uppgradera till videomöte
Du som redan har en Konftel med USB kan ta en genväg till den smidiga
videolösningen. Komplettera bara med kamera och hub!
Lika tryggt och säkert som de färdiga paketen.
Enkelheten sitter i vår unika One Cable Connection, som gör att det
räcker med en kabel för att ansluta laptopen till konferenskameran,
högtalartelefonen och skärmen.

+
Konftel
med USB

+
Välj en
kamera som
passar

Du bygger din lösning på nästa sida.

Hubben gör
videomötet
smidigt

Så funkar det
Så här sitter komponenterna ihop och som du redan förstått är det Konftel OCC Hub som gör lösningen så smidig
att sätta upp och använda. Konftel OCC Hub är precis som
namnet säger navet i paketlösningen. Den ger One Cable
Connection till konferenskameran, högtalartelefonen och
skärmen.
Det innebär i praktiken att våra paketlösningar fullt ut
stödjer BYOC, att användaren kan ta med sig samarbetstjänsten på valfri laptop med USB till mötesrummet.

Den är Plug-N-Play via USB-anslutningen och behöver
inga extra drivrutiner för den som har en modern version
av Windows som operativsystem* på datorn.
Du kan också välja att ansluta skärmen direkt till datorn,
normalt via HDMI, och behöver då inte drivrutinen från
DisplayLink (se nedan).
* Konftel OCC Hub använder DisplayLink och drivrutinen finns redan på din dator om du har Windows 10 (1607) Anniversary Update eller senare. Drivrutiner
för andra operativsystem hittar du på konftel.com/occ

1.
VÄLJ KAMERA

KONFTEL CAM20

KONFTEL CAM50

KONFTEL OCC HUB

Konftel Cam20 är konferenskameran
som tar video i 4K Ultra HD till små
och medelstora mötesrum. Alla deltagare får plats och visas naturligt i den
knivskarpa bilden. 4K-upplösningen gör
den digitala zoomen djup och klar.
Flexibel klämma för snabb montering.

Konftel Cam50 är USB-kameran som
ger exceptionell bildkvalitet i dina
videomöten till en bråkdel av priset
på jämförbara konferenskameror med
PTZ. Den kraftfulla optiska zoomen
fångar ansikten och detaljer med häpnadsväckande skärpa och når ut även i
stora rum.

Konftel OCC Hub är navet i Konftels
paketlösningar för videokonferens i alla
typer av mötesrum. Den stödjer One
Cable Connection, så det räcker med
en enda USB-kabel för att koppla in
konferenskameran, högtalartelefonen
och rummets bildskärm till collaboration-appen i laptopen.
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ADDERA HUB

