Konftel 60W

Conference phones for every situation

Konftel 60W – fleksibel konferenceenhed
for smidige telefonmøder
Konftel 60W forvandler system-, DECT- eller mobiltelefoner til
enestående konferencetelefoner. En fleksibel enhed, der også kan
tilsluttes til computere. Udstyret med suveræn lydkvalitet for små
og store rum, brugervenlige funktioner samt Bluetooth® for trådløs
tilslutning.
Til alle situationer og forhold. Konftels konferencetelefoner er udstyret
med OmniSound® – lydteknologien for en følelse af virkelig at være
til stede. Det giver mulighed for flere spontane møder og hurtige
beslutninger. En friere måde at arbejde på.

Fordelene ved Konftel 60W
• Krystalklar lyd – OmniSound®
• Flytbar enhed, nem at tilslutte og bruge
• Kræver hverken separat telefonlinje
eller abonnement
• Tilsluttes til de fleste system-,
DECT- eller mobiltelefoner
• Kan også tilsluttes til telefon eller
computer ved IP-telefoni
• Forberedt for ekstra mikrofoner
• Samarbejder med telefonens funktioner,
f.eks. trepartssamtaler
• Trådløs tilslutning til enheder forsynet
med Bluetooth® teknologi
• 2 års garanti

Konftel 60w

GSM
DECT
TEKNISKE DATA

Strømforsyning: Transformator 240 V AC/12 V DC, 700 mA.
Elkabel 6 meter, modulær 4/4.
Tilslutning: Analog ind-/udgang 3 meter, modulær 6/6.
Switchboks med modulær 4/4, 0,5 meter.
Trådløs tilslutning: Bluetooth® teknologi headset og
håndfri profil 1.1. Rækkevidde < 10 m (afhængigt af miljø).
Kompatibilitet: Tilsluttes til en systemtelefon via praktisk
taget et hvilket som helst omstillingsbord. Med Bluetooth®
trådløs teknologi kan Konftel 60W tilsluttes til de fleste
telefoner og computere.
Godkendelse: CE, FCC, UL og CSA.

Arbejd alsidigt!
Konftel 60W tilsluttes til alle typer telefoner og passer derfor til alle tænkelige mødebehov.
Den har et optageområde på ca. 30 m2 og kan placeres stort set hvor som helst på kontoret.
Udstyret med ekstra mikrofoner øger Konftel 60W din valgfrihed yderligere. Optageområdet
bliver da op til 70 m2.

Konftel 60W passer til alle enheder!
Systemtelefoner tilsluttes til Konftel 60W via udgangen til telefonrøret.
Den medfølgende switchboks giver hurtige skift mellem håndfri og
telefonrør. Man kan også bruge headset. Tilsluttes en systemtelefon
med Bluetooth® teknologi, kan Konftel 60W placeres op til 10 meter
fra telefonen.
DECT- og mobiltelefoner bliver fortræffelige konferencetelefoner ved
hjælp af Konftel 60W. Foretag tilslutning med Bluetooth® eller et særligt
kabel (tilbehør) og hold dit telefonmøde hurtigt og nemt.
En computere (pc / Mac) udstyret med software til IP-telefoni (Skype.
com, Alcatel WebSoftphone, Nortel IP softphone 2050 m.fl.) bliver
nemt til en IP Softphone konferenceenhed. Man skal blot tilslutte en
Konftel 60W til computerens lydindgang (kabler medfølger).
For direkte tilslutning til computerens USB-indgang tilbyder
Konftelen USB-adapter (tilbehør). For trådløs tilslutning bruges
en Bluetooth®-adapter.

Konftel 60W har brugervenlige nyttefunktioner
Konftel 60W samarbejder med den enhed, som den er tilsluttet til. Det gør, at du kan vælge
at håndtere telefonmødet via Konftel 60W eller fra din telefon. Du kan også vælge at bruge en
mobiltelefon til telefonmødet, selv om Konftel 60W allerede er tilsluttet til en systemtelefon via kabel.
Desuden understøtter Konftel 60W en række funktioner, f.eks. samtaleparkering (hvis du skal ringe
eller svare på et andet opkald), genopkald (ringer til senest indtastede nummer) og trepartssamtaler
(når flere personer skal deltage i telefonmødet).

OmniSound® – den krystalklare lyd
Bevæg dig frit i rummet, diskutér og debattér med bevaret lydkvalitet uden forstyrrende
lydudfald, dæmpning eller ekko. OmniSound® giver en naturlig følelse af at være til stede
takket være full duplex med såvel lydoptag som lydgengivelse i 360°. En superfølsom mikrofon
og tre indbyggede surround-højttalere hhv. optager og spreder lyden i alle retninger.
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Højttalervolumen: Kan justeres i 15 trin.
Mikrofonvolumen: Kan justeres i 5 trin.
Optageområde: Mikrofon og højttalere < 30 m2.
Anb. lydforhold i lokalet: Efterklangstid: < 0,5 sek.
Baggrundsstøj: < 45 dBA.
Temperatur: 5° – 40° C.
Størrelse: 232 mm diameter.
Vægt: 700 gram.
Farve: Deep sky-blue.
TILBEHØR
Mobiltelefonkabel til en række forskellige DECTog mobiltelefoner.
Læs mere på www.konftel.com.
900102074 Ekstra mikrofoner øger optageområdet op til 70 m2 .
900103339 Forlængerledning el, 10 meter.
900103328 Forlængerledning tele, 10 meter.
9146030 Vægophæng.
900102067 Transporttaske.
900102058 USB-adapter.
GARANTI: 2 års garanti.
Læs mere på www.konftel.com. om Konftel 60W og
andre Konftel-produkter.

