Konftel 60W

Conference phones for every situation

Konftel 60W
Konftel 60W – flexibel konferensenhet •Fördel
Kristallklart ljud – OmniSound
• Flyttbar enhet, enkel att ansluta och
för smidiga telefonmöten
använda
®

Konftel 60W förvandlar system-, DECT- eller mobiltelefoner till enastående konferenstelefoner. En flexibel enhet som även kan anslutas till
datorer. Utrustad med suverän ljudkvalitet för små och stora rum,
lättanvända funktioner samt Bluetooth® för trådlös anslutning.
För varje situation och tillfälle. Konftels konferenstelefoner är utrustade
med OmniSound® – ljudteknologin för verklig närvarokänsla. Det ger
möjlighet till flera spontana möten och snabba beslut. Ett friare sätt att
arbeta.

• Kräver varken egen telefonlinje eller
abonnemang
• Ansluts till de flesta system-, DECT- eller
mobiltelefoner
• Kan även anslutas till telefon eller dator
vid IP-telefoni
• Förberedd för extramikrofoner
• Samverkar med telefonens funktioner, t ex
trepartssamtal
• Trådlös anslutning till enheter försedda
med Bluetooth® teknologi
• 2 års garanti

Konftel 60w

GSM
DECT
TEKNISKA DATA

Strömförsörjning: Transformator 240 V AC/12 V DC, 700 mA.
Elkabel 6 meter, modular 4/4.
Anslutning: Analog in/ut 3 meter, modular 6/6. Switchbox med
modular 4/4, 0,5 meter.
Trådlös anslutning: Bluetooth® teknologi headset och handsfree profil 1.2. Räckvidd < 10 m (beroende på miljö).
Kompatibilitet: Ansluts till en systemtelefon under praktiskt
taget vilken växel som helst. Med Bluetooth® trådlös teknologi
kan Konftel 60W anslutas till de flesta telefoner och datorer.
Godkännande: CE FCC, UL och CSA.
Högtalarvolym: Justerbar i 15 nivåer.

Jobba mångsidigt!
Konftel 60W ansluts till alla typer av telefoner och passar därför alla möjliga mötesbehov.
Den har ett upptagningsområde på ca 30 m2 och kan placeras i stort sett var som helst på
kontoret. Utrustad med extramikrofoner ökar Konftel 60W din valfrihet ytterligare. Upptagningsområdet blir då upp till 70 m2.

Upptagningsområde: Mikrofon och högtalare < 30 m2.
Rek. rumsförhållanden: Efterklangstid: <0,5 sek.
Bakgrundsljud: <45 dBA.
Temperatur: 5° – 40° C.

Konftel 60W passar alla enheter!

Storlek: 232 mm diameter.

Systemtelefoner ansluts till Konftel 60W via luruttaget. Den medföljande switchboxen ger snabba byten mellan handsfree och telefonlur.
Även headset kan användas. Ansluts en systemtelefon med Bluetooth®
teknologi kan Konftel 60W placeras upp till 10 meter från telefonen.

Vikt: 700 gram.

DECT- och mobiltelefoner blir förträffliga konferenstelefoner med
hjälp av Konftel 60W. Anslut med Bluetooth® eller en särskild kabel
(tillbehör) och håll ditt telefonmöte snabbt och enkelt.
Datorer (PC / Mac) utrustade med program för IP-telefoni (Skype.
com, Alcatel WebSoftphone, Nortel IP softphone 2050 m fl ) blir enkelt
en IP Softphone konferensenhet. Det är bara att ansluta en Konftel
60W till datorns ljudingång (kablar medföljer). För direkt anslutning
till datorns USB-ingång erbjuder Konftel en USB-adapter (tillbehör).
För trådlös anslutning används Bluetooth-adapter

Konftel 60W har lättanvända nyttofunktioner
Konftel 60W samverkar med enheten som den är ansluten till. Det gör att du kan välja att hantera
telefonmötet via Konftel 60W eller från din telefon. Du kan också välja att använda en mobiltelefon
för telefonmötet, trots att Konftel 60W redan är ansluten till en systemtelefon via kabel. Dessutom
stödjer Konftel 60W ett antal funktioner, t ex samtalsparkering (om du behöver ringa eller svara
på ett annat samtal), återuppringning (ringer senast slagna nummer) och trepartssamtal (när fler
personer ska engageras i telefonmötet).

OmniSound® – det kristallklara ljudet
Rör dig fritt i rummet, diskutera och debattera med bibehållen ljudkvalitet utan störande
ljudklipp, dämpningar eller ekon. OmniSound® ger naturlig närvarokänsla tack vare full
duplex med såväl ljudupptagning som ljudåtergivning i 360°. En hyperkänslig mikrofon och
tre inbyggda surroundhögtalare tar upp respektive sprider ljudet i alla riktningar.
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Mikrofonvolym: Justerbar i 5 nivåer.

Färg: Deep sky-blue.
TILLBEHÖR
Mobiltelefonkabel till ett antal olika DECT- och mobiltelefoner.
Läs mer på www.konftel.com.
900102074 Extramikrofoner ökar upptagningsområdet upp
till 70 m2 .
900103339 Förlängningskabel el, 10 meter.
900103328 Förlängningskabel tele, 10 meter.
9146030 Väggfäste.
900102067 Transportväska.
900102058 USB-adapter.
GARANTI: 2 års garanti.
Läs mer på www.konftel.com om Konftel 60W och andra
Konftelprodukter.

