
 Konftel 55-serien 
til dine web- og telefonmøder
Konftel 55 og Konftel 55Wx er en serie let anvendelige og fleksible konference-
enheder med imponerende krystalklar lyd takket være den patenterede lydteknik 
OmniSound®.
 
Konftel 55-serien er specialudviklet til at være bindeleddet i din kommunika-
tion. Tilslut din computer, mobiltelefon/tablet og bordtelefon, så kan I mødes 
uhindret med højeste lydkvalitet. Desuden kan VoIP kombineres med opkald i 
bord- eller mobiltelefon. Skift nemt på den smarte berøringsskærm, som kun 
viser de aktuelle tilslutninger. 

Konftel 55-serien har indspilningsfunktion. Optag samtaler eller diktater på 
hukommelseskortet og afspil, gem eller udveksl dem. Enhederne er lette at 
tage med, og de passer fint både på skrivebordet og i konferencelokalet. Det, 
der adskiller modellerne, er at Konftel 55Wx har Bluetooth® med understøttelse 
af trådløs HD-lyd, batteri og er forberedt til ekstra mikrofoner, som benyttes til 
større møder. Du afgør, hvilken model der bliver din favorit.

FÆLLES FUNKTIONER I KONFTEL 55-SERIEN:

• Fleksible tilslutningsmuligheder: computer, 
bordtelefon, mobiltelefon/tablet 

• OmniSound® – overlegen lydkvalitet med 
understøttelse af HD-lyd

• UC-integration med Microsoft Lync / Skype 
for Business, Cisco Jabber og Avaya

• Berøringsskærm i farve

• Skift mellem og kombiner tilslutninger på 
berøringsskærmen

• Headset-tilslutning

• Menu og quickguide på flere sprog

• Optag møder på hukommelseskort

• Fremtidssikret – gratis opgradering

• To års garanti
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Bordtelefon
Konftel 55/55Wx integreres med omstillingen 
via en enkel tilslutning til bordtelefonens port 
med adapter (tilbehør) eller USB-indgang. 

VoIP og webmøder
USB eller trådløs tilslutning via Blue-
tooth® til computer ved IP-samtaler og 
webmødetjenester. UC-integration med 
Microsoft Lync / Skype for Business, 
Cisco Jabber og Avaya.

Mobiltelefon og tablet
Konftel 55Wx har Bluetooth® og 
tilsluttes trådløst til andre enheder 
udstyret med Bluetooth®. Mobilkabel 
findes som tilbehør til de mest almin-
delige modeller.

Headset
Fortsæt med at benytte dit headset, 
som tilsluttes med Bluetooth® eller 3,5 
mm-kabel (tilbehør). Klik på symbolet for 
at skifte mellem samtale via headset og 
konferenceenheden.

KONFTEL 55-SERIEN

OMNISOUND® – OVERLEGEN LYDKVALITET
Den patenterede lydteknik OmniSound® garanterer, at dit fjernmøde får en imponerende og krystalklar lyd i begge retninger, såkaldt full 
duplex. Superfølsom mikrofon med 360° lydoptagelse og højttalere spreder lyden kraftigt til alle deltagere. OmniSound® understøtter HD-

lyd i samtaler over IP og operatørers mobilnet. Desuden udstyret med automatisk automatisk økoslukning og støjreduktion, som minimerer 

forstyrrende baggrundsstøj. 

Bevæg dig frit i rummet, snak, diskutér og debattér med bevaret lydkvalitet helt uden forstyrrende lydudfald, dæmpning eller ekko. Så tæt på 

virkelig lyd som du kan komme.

Konftel 55 – bindeleddet til din kommunikation
Konftel 55 er en meget fleksibel konferenceenhed med suveræn lydkvalitet til alle dine møder ved 
skrivebordet, på hjemmekontoret og i mødelokalet. Yderligere information www.konftel.com/55

Konftel 55Wx – det trådløse bindeled i din kommunikation
Konftel 55Wx er den optimale konferenceenhed, der giver suveræn lydkvalitet under alle dine 
møder ved skrivebordet, på hjemmekontoret eller i konferencelokalet. Udstyret med batteri, 
Bluetooth og forberedt til ekstra mikrofoner. Yderligere information www.konftel.com/55Wx

SITUATION TILSLUTNING

< 12 PERSONER

SITUATION

 Tilslutninger

< 12 PERSONER * **< 20 PERSONER*
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** MOBILKABEL 
(TILBEHØR)
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