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Konftel Ego
Personliga distansmöten. Varsomhelst.

Konftel Ego är en personlig högtalartelefon. Den är liten och portabel och ryms
enkelt i din väska vart än du ska. Sin storlek till trots levererar Konftel Ego en
kristallklar ljudupplevelse, allt tack vare vår unika ljudteknik OmniSound®.
Högtalartelefonen fungerar perfekt med Skype for Business, Cisco Webex, Avaya
Equinox och andra samarbetsverktyg. Den ansluts enkelt till en dator via USB, eller
till en läsplatta eller smartphone via Bluetooth®. Efter mötet kan du fylla rummet
med din favoritmusik.
SÅ LÄTT ATT ANVÄNDA

En snygg och tydlig LCD-skärm gör det enkelt att se vilken funktion som är aktiv.
Det visas även av LED-lamporna som lyser ner på underlaget i olika färger.
Kort sagt, Konftel Ego ger dig full kontroll utan att du behöver anstränga dig.
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Mötesstorlek: Upp till 6 personer
Bluetooth®
Liten och portabel
OmniSound® med HD-ljud
LCD-skärm

yy Stöd för Skype for Business,
Cisco Jabber, Avaya Equinox och
andra mötesverktyg.
yy Strömma musik i HD (A2DP)
yy Anslut tilll trådlöst headset
yy Två års garanti

RÄTT PLATS FÖR STUNDEN

REDAN EN VINNARE

Konftel Ego passar perfekt när du och ett par kollegor vill genomföra ett möte i något av era små huddle rooms. Eller kanske i ett
hotellrum om du är på resande fot. Om du sitter själv är Konftel Ego
ett bra alternativ till headset.

“Med sin smidiga, kompakta form är Konftel Ego flexibel att använda
och övertygar med bra ljud och intuitivt förstådda funktioner.”
I början av 2016 mottog Konftel utmärkelsen Red Dot Award för
”Excellent product design”. Design är tillsammans med funktion och
kvalitet ledstjärnor för oss på Konftel.
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Specifikationer Konftel Ego
ALLMÄNT

STRÖMFÖRSÖRJNING

ANSLUTNING TILL ENHETER

Produktnamn: Konftel Ego

Batteri: 1000 mAh Li-ion, upp till 15 tim taltid, 60
tim standby.

Headset: Utgång för headset: 3,5 mm.

Artikelnummer: 910101081
Innehåll: Konftel Ego, USB-kabel (900103388),
mjukt fodral samt snabbguide.
Produktdokumentation: Manual på engelska,
franska, japanska, kinesiska, koreanska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Snabbguide
på engelska.
Garanti: 2 år.
Storlek: 145 x 135 mm, höjd 32 mm.
Vikt: 230 g.
Färg: Liquorice black.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Skärm: Färg-LCD, 128 x 160 pixlar, 1.77”.
Knappsats: Tryckkänsliga knappar, lur på, lur av,
volym upp, volym ner, sekretess, Bluetooth®.

Strömadapter: Strömförsörjning och uppladdning
via USB.

SPECIFIKATIONER LJUD

ANSLUTNINGAR

Teknik: OmniSound® med stöd för HD-ljud, full
duplex, automatisk ekosläckning och brusreducering.

USB: 2.0 Micro B.

Mikrofon: Omnidirectional 360˚.

Bluetooth®: Bluetooth 4.0 (HFP, HSP, AVRCP,
A2DP).

Upptagningsområde: Upp till 6 personer.

GODKÄNNANDEN

Volym: 87 dB SPL 0.5 m.

Säkerhet: EN 60950-1:2006/A1:2010. EN 609501:2006/A12:2011. EN 60950-1:2006/A2:2013. IEC
60950-1:2005/A1:2009/A2:2013.
EMC: EN 55022:2010. EN 55024:2010. EN
55032:2012. EN 61000-3-2:2014. EN 61000-33:2013. EN 300 328 V1.9.1:2015. EN 301 489-1
V1.9.2:2011. EN 301 489-17 V2.2.1:2012. EN 300
330.

Frekvens: 50 – 24000 Hz (musik), 50 – 7000 Hz
(tal).

FLER FUNKTIONER
Strömmande ljud i HD: A2DP/AVRCP.
Uppdatering av mjukvara: Konftel PC Suite uppgraderar programvaran via USB.

MILJÖ
Temperatur: 5° – 40°C.
Luftfuktighet: 20 - 80% kondensfritt.

Relaterade produkter och tillbehör

KONFTEL C20EGO

KONFTEL EGO LOCKING KIT

Det perfekta paketet för video i små mötesrum. Här får 4K-konferenskameran Konftel Cam20 sällskap av den briljanta högtalartelefonen Konftel Ego med OmniSound®-ljudkvalitet. Konftel
OCC Hub knyter ihop allt till ett smidigt kit, så att det räcker med
en enda USB-kabel för att koppla in kameran, ljudenheten och
rummets HDMI-skärm till collaboration-appen i laptopen.

Låspaketet utökar Konftel Ego med en ögla som används för att fästa
en stöldskyddsvajer eller ett datorlås. Det säkerställer att högtalartelefonen står kvar där den ska vara, i ditt huddle room. Stöldskyddsvajer ingår inte i paketet.
Artikelnummer: 900102147

Artikelnummer: 951201081

Konftel AB. I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss
rätten till att ändra produktspecifikationen. Besök www.konftel.com för senaste information.
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ÅTERFÖRSÄLJARYTA

Konftel är ledande inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att
hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett avstånd. Av erfarenhet vet vi att
distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara tid och pengar samtidigt som det bidrar till en bättre
miljö. Perfekt ljud och kristallklar videobild är avgörande för produktiva möten, det är därför vi alltid
har den senaste tekniken i våra samarbetslösningar. Vår ljudteknik OmniSound® är inbyggd i Konftels
alla konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket Konftel och vårt huvudkontor ligger i
Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på konftel.com.

