
KONFTEL 55-SERIEN

 Konftel 55-serien 
– til internet- og telefonmøder
Konftel 55 og Konftel 55W er bærbare, letanvendelige og alsidige konference-
enheder, som giver en imponerende, krystalklar lyd takket være den patenterede 
OmniSound® HD-lydteknologi.
 
Konftel 55-serien er specialudviklet til at være bindeleddet til din kommunikation. 
Tilslut din computer, mobiltelefon, tablet og bordtelefon og deltag problemfrit i 
møder med overlegen lydkvalitet. Endvidere kan VoIP-opkald sammenkobles med 
opkald via bordtelefon eller mobiltelefon. Skift nemt på den smarte LCD-farve-
skærm, der kun viser de aktuelle forbindelser. 

Med Konftel 55-serien er det muligt at optage opkald og dikteringer på hukommel-
seskortet. Disse kan herefter afspilles, gemmes eller deles med andre. 

De to modeller har et elegant design og fylder ikke ret meget. De kan således nemt 
bruges både på skrivebordet, hjemmekontoret og i konferencelokalet. Forskellen 
mellem modellerne er, at Konftel 55W har Bluetooth og giver dig mulighed for at 
bruge ekstra mikrofoner som tilbehør. Det er op til dig at vælge din favorit.

FÆLLES FUNKTIONER I  
KONFTEL 55-SERIEN:

•	 Fleksible tilslutningsmuligheder; USB til 
VoIP-samtaler, bordtelefoner, mobiltele-
foner, tablets og headset

•	 OmniSound® HD – overlegen lydkvalitet

•	 Genopladeligt batteri 

•	 LCD-farvedisplay med høj opløsning

•	 Skift og kombiner tilslutninger på  
LCD-displayet

•	 Flere sprog i telefonen og hurtigvejledning

•	 Optag møder på et hukommelseskort

•	 Fremtidssikret – kan opgraderes

•	 To års garanti
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KONFTEL 55-SERIEN

Tilslutning til bordtelefon*
Konftel 55/55W integreres med PBX via  
en enkel tilslutning til bordtelefonens port. 
Adapter er påkrævet.

Tilslutning til computer
Ved opkald via Skype, Microsoft Lync  
eller andre Unified Communications-
applikationer kan Konftel 55/55W 
tilsluttes computerens USB-port 
(kabel medfølger) eller via Bluetooth®. 

Tilslutning til mobiltelefon og tablet
Konftel 55W har Bluetooth® og kan tilsluttes 
trådløst til andre enheder, der er udstyret 
med Bluetooth®. Mobilkabler kan fås som 
tilbehør til de fleste populære telefoner.

Headset
Fortsæt med at benytte dit headset ved 
at tilslutte det til 3,5 mm-porten. Konftel 
55/55W giver dig mulighed for let at skifte 
mellem headset og højttalere.

OMNISOUND® HD – OVERLEGEN LYDKVALITET
Den patenterede OmniSound® lydteknologi garanterer en imponerende og krystalklar lyd i fuld dupleks, hvilket giver dig mulighed for at tale i to 
retninger mhp. effektiv deltagelse i virtuelle møder. Lyden transmitteres klart og kraftigt til alle deltagere, takket være en yderst følsom mikrofon 
med 360° lydregistrering og højttalere. OmniSound® HD leverer HD-lyd under VoIP-opkald. Den inkorporerer endvidere automatisk ekkoudligning 
og støjundertrykkelse, hvilket minimerer baggrundsstøj, og en equalizer til personlig tilpasning af lydegenskaberne. 

Det betyder, at du kan bevæge dig frit omkring i rummet, og tale, diskutere og debattere med andre uden at miste lydkvalitet og uden forstyr-
rende lydudfald, dæmpninger eller ekkoer. Det er så tæt på den ægte lyd, som du kan komme.

Konftel 55 – bindeleddet til din kommunikation
Konftel 55 er en yderst alsidig konferenceenhed, der giver alle dine internet- og telefonmøder en 
fremragende lydkvalitet. 
 
Yderligere information: www.konftel.com/55

KONFTEL 55-SERIEN BESTÅR AF

Konftel 55W – bindeleddet til din trådløse kommunikation
Konftel 55W er den optimale konferenceenhed, der giver uovertruffen lydkvalitet til alle telefon- og 
internetmøder på hjemmekontoret, kontoret eller i konferencelokalet. Den har Bluetooth®, og det er 
muligt at sætte ekstra mikrofoner til (købes som tilbehør).

Yderligere information: www.konftel.com/55W
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* TDM- og IP-bordtelefon.


