Konftel 60W

Conference phones for every situation

Konftel 60W - a solução flexível para conferências de áudio inteligentes
O Konftel 60W é uma unidade móvel de conferência com estilo, para escritórios modernos, que inclui a tecnologia Bluetooth para uma versatilidade ainda maior. Com uma soberba qualidade de som e funções de fácil uso, ele se conecta com facilidade a computadores e telefones
bem como opera sem fio com telefones celulares via Bluetooth® .

CARACTERÍSTICAS DA KONFTEL
• OmniSound® para um som cristalino
• Som natural – em ambos os sentidos (full duplex)
• Garantia de 2 anos
CARACTERÍSTICAS DO KONFTEL 60W
• Unidade portátil – simples de conectar e usar (requer tomada
elétrica)
• Não necessita de linha ou de assinatura telefônica dedicada
• Se conecta à maioria dos telefones, DECT (telefone sem fio)
e celulares
• Também pode ser conectado ao seu telefone ou computador
usando telefonia IP
• Expansível com microfones adicionais
• Compatível com serviços telefônicos, p. ex. chamada a três
• Se conecta sem fio a equipamentos que possuem tecnologia
Bluetooth®

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 todas equipados com a exclusiva
tecnologia OmniSound® – o som ideal para uma comunicação natural e cristalina.

Konftel 60W

A solução flexível para conferências de áudio inteligentes

Versatilidade em operação!

O Konftel 60W se conecta a todos os aparelhos!
Os telefones de um sistema se conectam ao Konftel 60W através da
saída para o monofone. O Comutador lhe permite rapidamente alternar entre falar em viva voz e usando o monofone. Você também pode
conectar um fone de ouvido. O Konftel 60W pode ser colocado até 10
metros distante do telefone se estiver conectado a ele por tecnologia
Bluetooth®.
Seu celular ou DECT (telefone sem fio) se transforma em um telefone de
qualidade para conferência quando conectado ao Konftel 60W usando
uma conexão Bluetooth® ou um cabo opcional.
Os computadores (PC/Mac) equipados com software para telefonia IP
(Skipe.com, Alcatel WebSoftphone, Nortel IP softphone 2050, etc.) são
facilmente transformados em unidades para conferência OP Softphone.
Tudo o que você precisa é um Konftel 60W. Você até mesmo tem a
opção de conectar o Konftel 60W à entrada de som do seu computador
(desde que hajam os cabos). A Konftel pode fornecer um adaptador
opcional de USB para ligação direta à porta USB do seu computador,
ou usar um adaptador Bluetooth para uma conexão sem fio.
O Konftel 60W incorpora características práticas e de fácil uso
O Konftel 60W é totalmente compatível com qualquer que seja o dispositivo ao qual se conecte, o que significa que você pode escolher comandar suas conferências telefônicas através do Konftel 60W, ou do seu telefone. Você também pode usar simultaneamente um celular para fazer
conferência – mesmo quando a unidade Konftel 60W já estiver conectada via cabo a um sistema telefônico. Adicionalmente o Konftel 60W
suporta numerosas facilidades, incluindo chamada em espera, rediscagem e chamada a três.
OmniSound® – o som cristalino
Ande pela sua sala com muita liberdade, discutindo e debatendo – com uma alta qualidade de som constante. Sem os irritantes ecos ou sons
recortados ou amortecidos. O OmniSound® produz som natural em ambos os 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 cobrem 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.
Conexão sem fio: Tecnologia Bluetooth® para fone de ouvido e viva voz perfil 1.2.
Alcance < 10 metros (dependendo do entorno).
Compatibilidade: Pode ser conectado a um sistema telefônico em virtualmente qualquer
PBX. O Konfitel 60W se conecta sem fio à maioria dos telefones e computadores equipados com tecnologia bluetooth® .
Certificações: CE, FCC, UL e CSA.
Volume do alto-falante: Ajustável em 15 níveis.
Volume do microfone: Ajustável em 5 níveis.
Área de recepção: Microfones e alto-falantes < 30 metros2.
Ruído de fundo: < 45 dbA.

Temperatura: 5° – 40°C.
Tamanho: 232 mm de diâmetro.
Peso: 700 gramas
Cor: Azul celeste escuro.
OPCIONAIS
Cabo para celular, para diferentes DECT (telefones sem fio) e celulares.
Visite www.konftel.com para maiores informações.
900102066 Microfones adicionais, aumentam o alcance para 70 m2 .
900103339 Cabo de extensão de alimentação com 6 metros.
900103328 Cabo de extensão de telefone com 10 metros.
9146030 Suporte de parede.
900102067 Maleta de transporte.
900102058 Adaptador USB.
GARANTIA: 2 anos.

O nome e os logotipos Bluetooth® pertencem à Bluetooth SIG, Inc. e
qualquer uso destes pela Konftel é feito sob licença. Outras marcas
registradas e nomes registrados pertencem a seus respectivos donos.

Leia mais em www.konftel.com Aqui você poderá descobrir mais sobre o Konftel 60W e
outros produtos Konftel.
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O Konftel 60W se conecta a todos os tipos de telefone, tornando-o perfeitamente adequado para
todas as necessidades de conferência. Com um alcance de até 30 m2 ele pode ser usado
praticamente em qualquer lugar do escritório em que haja uma tomada elétrica. Quando se
adicionam microfones extras, o Konftel 60W se expande para um alcance de até 70 m2.

