Konftel 50

Conference phones for every situation

Konftel 50 – Conferências com praticidade e flexibilidade
A perfeita qualidade de som do Konftel 50 o torna a maneira mais inteligente de realizar reuniões. Eficiente para conferências em mesas de
trabalho ou salas de reuniões menores. A flexibilidade do Konftel 50 permite a conexão em telefones comuns (analógicos e digitais), telefones
sem fio (DECT), celulares e computadores.
CARACTERÍSTICAS DO KONFTEL
• OmniSound® – som cristalino
• Som natural – em ambos os sentidos (full duplex)
• Garantia de 2 anos
CARACTERÍSTICAS DO KONFTEL 50
• Unidade portátil – simples de conectar e usar
• Não necessita de linha ou de assinatura telefônica dedicada
• Se conecta à maioria dos telefones comuns, telefones sem fio
(DECT) e celulares
• Também pode ser conectado ao seu telefone ou computador
usando telefonia IP
• Teclado com botões de volume, mute e ajuste
• Compatível com serviços telefônicos, ex. chamada a três
• Pode ser usado junto com um fone de ouvido
• Pode ser utilizado em centrais telefônicas analógicas e digitais

Agora você pode fazer uma reunião a qualquer momento – independente da distância e da urgência. A Konftel fornece a oportunidade de
realizar reuniões para tomar decisões instantâneas. Os equipamentos de audioconferência da Konftel são todos equipados com a exclusiva
tecnologia OmniSound® – o som ideal para uma comunicação natural e cristalina.

Konftel 50

Conferências com praticidade e flexibilidade

Muito mais possibilidades!
O Konftel 50 é fácil de conectar e usar. Perfeito para escritórios e salas de reuniões com até 30 m2.
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Áudioconferência pelo sistema telefônico
O Konftel 50 se conecta à saída do monofone dos telefones comuns,
desta forma, permite alternar entre o uso do viva voz ou do monofone ao
toque de um botão. É compatível com a maioria das centrais PABX.
Audioconferência via celular GSM ou telefone sem fio (DECT)
Com a simples conexão de um cabo (acessório opcional) ao seu Konftel
50, você pode realizar uma audioconferência via celular GSM ou telefone
sem fio (DECT), podendo utilizar suas funções normalmente quando
conectados ao Konftel 50.

Áudioconferência pelo computador
Computadores (PC/Mac) equipados com software para telefonia IP
(Skype.com, Alcatel WebSoftphone, Nortel IP softphone 2050 etc.) são
facilmente transformados em unidades de conferência, conectando
o Konftel 50 à entrada de som do seu computador ou através de um
adaptador opcional para ligação direta á porta USB.

OmniSound® – som cristalino
Ande e fale livremente, obtendo sempre um som de alta qualidade, sem ruídos, ecos ou cortes na fala, através da tecnologia OmniSound®, que
produz som natural nos dois sentidos (full duplex) bem como captação e reprodução de som em 360º. Um microfone ultra-sensível permite
captação onidirecional de som, e três alto-falantes surround incorporados fornecem som cristalino por todo o ambiente.

DADOS TÉCNICOS
Alimentação: Conversor de 240 V CA/ 12 V CC, 700 mA. Cabo de alimentação de
6 metros, modular 4/4.
Cabeação: Entrada/Saída Analógica 3 metros, modular 6/6. Comutador com cabo de 0,5
metro, modular 4/4.
Compatibilidade: Pode ser conectado a qualquer sistema telefônico e na maioria das
centrais PABX.
Volume do alto-falante: Ajustável em 15 níveis.
Volume do microfone: Ajustável em 5 níveis.
Área de recepção: Microfone e alto-falantes \ < 30 m2.
Condições recomendadas da sala: Tempo de reverberação: <0.5 seg. Ruído de fundo:
< 45 dBA.
Temperatura: 5° – 40°C.
Certificações:: CE, FCC, UL e CSA.
Tamanho: 232 mm de diâmetro.
Peso: 700 gramas.
Cor: Branco concha.

OPCIONAIS
Cabo para diferentes telefones sem fio (DECT) e celulares. Leia mais em
www.konftel.com
900103339 Cabo de extensão de alimentação com 10 metros.
900103328 Cabo de extensão de telefone com 10 metros.
9146030 Suporte de parede.
900102070 Maleta de transporte.
900102058 Adaptador USB.
GARANTIA
2 anos.
Leia mais em www.konftel.com sobre o Konftel 50 e outros produtos Konftel.
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