Konftel 60W

Conference phones for every situation

Konftel 60W – De flexibele oplossing voor slimme audioconferenties
De Konftel 60W is een stijlvolle mobiele conferentie-eenheid voor het moderne kantoor en is uitgerust met Bluetooth-technologie voor meer
veelzijdigheid dan ooit. De Konftel 60W heeft een uitmuntende geluidskwaliteit en eenvoudig te gebruiken functies en is probleemloos aan te
sluiten op computers en systeemtelefoons. Bovendien werkt de Konftel 60W draadloos samen met voor Bluetooth® geschikte mobiele telefoons.

KENMERKEN KONFTEL
• OmniSound® voor kraakhelder geluid
• Natuurlijk geluid – in beide richtingen (full duplex)
• 2 jaar garantie
KENMERKEN KONFTEL 60W
• Draagbare eenheid, eenvoudig aan te sluiten en te gebruiken
(stopcontact nodig)
• Geen speciale telefoonlijn of abonnement nodig
• Aan te sluiten op de meeste systeem-, DECT- en mobiele
telefoons
• Tevens aan te sluiten op uw telefoon of computer met IP-telefonie
• Uit te breiden met extra microfoons
• Compatibel met telefoonfuncties zoals drievoudig bellen
• Draadloos aan te sluiten op apparaten met Bluetooth®technologie

Nu kunt u altijd vergaderen, ongeacht afstand en drukke roosters. Konftel maakt telefonisch vergaderen het ideale alternatief en zorgt
ervoor dat mensen spontaan kunnen vergaderen en direct beslissingen kunnen nemen. Alle Konftel conferentie-eenheden zijn uitgerust
met de unieke OmniSound®-functie; optimaal geluid voor volledig natuurlijke, kraakheldere communicatie.

Konftel 60W

De flexibele oplossing voor slimme audioconferenties

Veelzijdigheid op het werk!
De Konftel 60W kan aangesloten worden op elk soort telefoon en is dus ideaal voor elke
conferentie. Met een bereik van maximaal 30 m2 kunt u de Konftel 60W praktisch overal
op kantoor gebruiken, zolang er maar een stopcontact in de buurt is. Wanneer u de extra
microfoons toevoegt, heeft de Konftel 60W een bereik van maximaal 70 mr2.

De Konftel 60W is aan te sluiten op elk apparaat!
Systeemtelefoons kunnen aangesloten worden op de Konftel 60W via
de stekker van de handset. Met de schakeldoos kunt u snel schakelen tussen hands-free telefoneren en telefoneren met de handset. U
kunt ook een headset aansluiten. De Konftel 60W kan maximaal tien
meter van de telefoon worden geplaatst als deze is aangesloten op
een systeemtelefoon met Bluetooth®-technologie.
Uw mobiele of DECT-telefoon verandert in een heuse conferentietelefoon wanneer u deze aansluit op de Konftel 60W met een Bluetooth®aansluiting of een extra kabel.
Computers (PC/Mac) met software voor IP/telefonie (Skype.com, Alcatel
WebSoftphone, Nortel IP softphone 2050 enz.) veranderen eenvoudig
in IP Softphone conferentie-eenheden. U hoeft de Konftel 60W alleen
maar aan te sluiten op de geluidsingang van uw computer (kabels
meegeleverd). Konftel kan een optionele USB-adapter leveren voor
directe aansluiting op de USB-poort van uw computer maar u kunt ook
een Bluetooth-adapter voor een draadloze verbinding gebruiken.
De Konftel 60W heeft praktische, eenvoudige functies
De Konftel 60W is volledig compatibel met elk aangesloten apparaat. U kunt dus zelf kiezen of u uw telefonische vergaderingen wilt voeren via
de Konftel 60W of via uw eigen telefoon. U kunt ook tegelijkertijd met een mobiele telefoon vergaderen, zelfs wanneer de Konftel 60W al via een
kabel is aangesloten op een systeemtelefoon. Bovendien heeft de Konftel 60W talrijke handige functies zoals de wachtstand, nummerherhaling
en drievoudig bellen.
OmniSound® – het kraakheldere geluid
U kunt in de ruimte rondlopen, discussiëren, debatteren; het geluid blijft constant van hoge kwaliteit. Geen storende achtergrondgeluiden,
wegvallende stemmen of echo's. OmniSound® zorgt voor een natuurlijk geluid in twee richtingen (full duplex) en rondom (360°) geluidsopname
en -weergave. Een ultragevoelige microfoon neemt rondom geluid op en 3 ingebouwde surroundluidsprekers zorgen in de hele ruimte voor een
perfect geluid.

TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding: Transformator 240 V AC/12 V DC, 700 mA. Voedingskabel 6 meter,
modulair 4/4.
Aansluitingen: Analoge in/uit 3 meter, modulair 6/6. Schakeldoos met modulair 4/4,
0,5 meter.
Draadloze verbinding: Hoofdtelefoon met Bluetooth®-technologie en handsfree profiel 1.1.
Bereik < 10 meter (afhankelijk van omgeving).
Compatibiliteit: Aan te sluiten op een systeemtelefoon binnen vrijwel iedere telefooncentrale. De Konftel 60W is draadloos aan te sluiten op de meeste telefoons en computers die
zijn uitgerust met de Bluetooth®-technologie.
Keurmerken: CE, FCC, UL en CSA.
Luidsprekervolume: In 15 standen instelbaar.
Microfoonvolume: In 5 standen instelbaar.
Ontvangstgebied: Microfoons < 30 m2.
Aanbevolen omgevingscondities: Nagalmtijd: <0,5 s. Achtergrondgeluid: <45 dBA.

The Bluetooth® name and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.
and any use of these by Konftel is under licence. Other trademarks
and trade names belong to their respective owners.

Temperatuur: 5° – 40°C.
Afmeting: Diameter 232 mm.
Gewicht: 700 gram.
Kleur: Hemelsblauw.
OPTIONEEL
Mobiele-telefoonkabel voor verschillende DECT-telefoons en mobiele telefoons.
Ga naar www.konftel.com voor meer informatie.
900102066 Extra microfoons vergroten het bereik tot 70 meter2.
900103339 Verlengsnoer, voeding, 10 meter.
900103328 Verlengsnoer, telefoon, 10 meter.
9146030 Wandbevestiging.
900102067 Draagtas.
900102058 USB-adapter.
GARANTIE: 2 jaar.
Meer informatie op www.konftel.com Hier vindt u meer informatie over de Konftel 60W en
andere Konftel-producten.

Verkopers:

Konftel AB, Box 268, SE 901 06 Umeå, Zweden.
Telefoon +46 90 70 64 89, Fax +46 90 13 14 35, info@konftel.com

