Konftel 50

Conference phones for every situation

Konftel 50 – käytännöllinen
neuvotteluyksikkö toimistoon
Järkevä tapa järjestää kokous erinomaisen äänenlaadun ansiosta.
Konftel 50 on joustava yksikkö tehokkaisiin puhelinneuvotteluihin
työpöydän ääressä tai pienissä kokoustiloissa. Kytketään järjestelmä-,
DECT- tai matkapuhelimeen. Voidaan kytkeä myös tietokoneeseen.
Kaikkiin tilanteisiin. Konftelin neuvottelupuhelimessa on OmniSound®
–äänitekniikka, joka antaa luonnollisen läsnäolon tunnun. Se mahdollistaa välittömät neuvottelut ja nopean päätöksenteon. Vapaampi tapa
työskennellä.

Konftel 50 -edut
• Kristallinkirkas ääni – OmniSound®
• Siirrettävä yksikkö, helppo kytkeä
ja käyttää
• Ei tarvitse omaa puhelinlinjaa eikä
liittymää
• Voidaan liittää useimpiin järjestelmä-,
DECT- ja matkapuhelimiin
• Voidaan kytkeä tietokoneeseen
IP-puhelinyhteyksiä varten
• Näppäimistö; äänenvoimakkuus,
mykistys ja trimmaus
• Samat ominaisuudet kuin pöytäpuhelimessa
• 2 vuoden takuu

Konftel 50

Useita mahdollisuuksia!
Konftel 50 on helppo kytkeä ja käyttää. Täydellinen toimistoon tai neuvotteluhuoneeseen, koska
sitä voi hyödyntää monella eri tavalla. Konftel 50:n toiminta-alue on n. 30 m2.

Puhelinneuvottelut
järjestelmäpuhelimesi kautta
Konftel kytketään järjestelmäpuhelimen kanssa
rinnan. Sopii useimpiin puhelinvaihteisiin.
Kytkentärasian avulla on helppo vuorotella puhelimen
ja handsfree-toiminnon välillä.

Puhelinneuvottelut GSM- tai DECT-puhelimesi kautta
Kytkemällä erikoiskaapelin (lisävaruste) Konftel 50:n ja puhelimen väliin voit järjestää
puhelinneuvottelun GSM- tai DECT-puhelimesi kautta Soitat tavalliseen tapaan ja käytät
puhelimen toimintoja.

Puhelinneuvottelut tietokoneesi kautta
Tietokoneista (PC /Mac), joissa on ohjelma
IP-puhelintekniikkaa varten (Skype, Alcatel
WebSoftphone, Nortel IP softphone 2050 ym.), tulee
helposti IP Softphone -neuvotteluyksikkö. Konftel
50 kytketään vain tietokoneen äänikorttiin (kaapelit
vakiona). Suora liitäntä tietokoneen USB-liitäntään
Konftelin USB-sovittimella (lisävaruste).

TEKNISET TIEDOT
Virtalähde: Muuntaja 240 VAC/12 VDC, 700 mA. Virtakaapeli
6 m, modulaariliitin 4/4.
Liitäntä: Analoginen tulo/lähtö, 3 m kaapeli, modulaariliitin
6/6. Kytkentärasia, modulaariliitin 4/4, 0,5 m kaapeli.
Yhteensopivuus: Voidaan liittää järjestelmäpuhelimeen ja
lähes mihin tahansa vaihteeseen.
Hyväksynnät: CE, FCC, UL ja CSA.
Kaiuttimen äänenvoimakkuus: 15-portainen säätö.
Mikrofonin herkkyys: 5-portainen säätö.
Toiminta-alue: Mikrofoni < 30 m2.
Tilan suositeltavat ominaisuudet: Jälkikaiunta-aika: < 0,5 s.
Taustamelu: < 45 dBA.
Lämpötila: 5 – 40 °C.
Koko: Halkaisija 232 mm.
Paino: 700 grammaa.
Väri: Simpukanvalkoinen.
LISÄVARUSTEET
Matkapuhelinkaapeli erilaisiin DECT- ja matkapuhelimiin.
900103339 Jatkokaapeli, virta, 10 metriä.

OmniSound® – kristallinkirkas ääni
Voit liikkua vapaasti huoneessa, keskustella ja väitellä - äänenlaadun kärsimättä. Ei
katkoksia, vaimenemista eikä kaikumista. OmniSound® antaa luonnollisen läsnäolon tunnun
kaksisuuntaisuuden (full duplex) sekä 360 asteen kulmassa tapahtuvan äänen sieppaamisen
ja toiston ansiosta. Erittäin herkkä mikrofoni ja kolme kiinteää Surround-kaiutinta huolehtivat
äänen sieppaamisesta ja toistamisesta kaikissa suunnissa.
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900103328 Jatkokaapeli, puhelin, 10 metriä.
9146030 Seinäkiinnike.
900102070 Kuljetuslaukku.
900102058 USB-sovitin.
TAKUU
2 vuotta.
Lisätietoja Konftel 50 -puhelimesta ja muista Konftel-tuotteista
saat osoitteesta www.konftel.com.

