K O N F T E L . C O M

Konftel C2055 och C2055Wx
Alla inkluderade

Konftel C2055 och C2055Wx är de perfekta paketen för video i medelstora
mötesrum. Här får 4K-konferenskameran Konftel Cam20 sällskap av en högtalartelefon i Konftel 55-serien 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 skärm till collaboration-appen i laptopen.
Med USB-konferenskameran Konftel Cam20 kan du alltid lita på att de andra
deltagarna i videomötet får en tydlig och balanserad bild av dig och dina kollegor. WDR-tekniken justerar automatiskt för bra bild i olika ljusförhållanden, även i
krävande lägen som svagt ljus, direkt solljus och hög kontrast. Videoupplösningen
på 4K innebär att det finns stor kapacitet till digital inzoomning.
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Mötesstorlek: Upp till 12 personer
4K Ultra HD
123° bildvinkel
Enkel montering
EPTZ
8x digital zoom
HDMI
OmniSound® med HD-ljud
Två års garanti

SNABBT HITTA RÄTT VINKEL

KRISTALLKLART MED OMNISOUND®

Konftel Cam20 är optimerad för situationer där konferenskameran behöver placeras nära bordet, men trivs även i medelstora
mötesrum. Bildvinkeln på 123° gör att alla deltagare kan sitta i en
bra ställning och ändå rymmas i videobilden. Samtidigt skapas en
verklighetstrogen bild utan förvrängning.

Konftel 55 och Konftel 55Wx är stilrena och lättanvända högtalartelefoner med imponerande kristallklart HD-ljud tack vare
vår ljudteknik OmniSound®. Skillnaden mellan de två modellerna
är att du får Bluetooth® och inbyggd batteri med Konftel 55Wx.
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Specifikationer Konftel C2055 och Konftel C2055Wx
Specifikationer Konftel C2055 och Konftel C2055Wx
ALLMÄNT KONFTEL C2055 OCH KONFTEL C2055Wx
Produktnamn:

Innehåll i samtliga paket: Konferenstelefon i 55-serien, Konftel
Cam20, Konftel OCC Hub, komplett uppsättning av kablar, säkerhetsföreskrifter och Installationsguide

Konftel C2055 (951201071)
Konftel C2055Wx (951201082)

1. KAMERA

2. HUB

Produktnamn: Konftel Cam20

Produktnamn: Konftel OCC Hub

Innehåll: Konftel Cam20, 5 m USB-kabel (typ-A/typ-B), fjärrkontroll
med två AAA-batterier, snabbguide, säkerhetsföreskrifter.

Innehåll: Konftel OCC Hub, 3 m USB-kabel , 5 m USB-kabel (typ-A/
mini-B) för Konftel 55/300-serien, 5 m USB-kabel (typ-A/micro-B) för
Konftel Ego/800, AC-adapter (EU, US, AU, UK), Velcro® tape, snabbguide, säkerhetsföreskrifter, Installationsguide

Upplösning: 4K Ultra HD/30 fps
Zoom: 8x digital zoom

USB: 3.0

Fokus: Auto

Drivrutin: DisplayLink

Bildvinkel: 123°
Fjärrkontroll: Ingår

3. HÖGTALARTELEFON

Produktnamn: Konftel 55

Produktnamn: Konftel 55Wx

Innehåll: Konftel 55, elkabel 6 m, AC adapter, USB-kabel.

Innehåll: Konftel 55Wx, elkabel 6 m, AC adapter, batteri och USB-kabel.

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

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

Mikrofon: Omnidirectional 360˚.

Mikrofon: Omnidirectional 360˚.

Upptagningsområde: Upp till 12 personer.

Upptagningsområde: Upp till 12 personer.

Anslutningar: USB, bordstelefon (kabel), mobil (kabel)

Anslutningar: USB, Bluetooth®, bordstelefon (kabel), mobil (kabel)

Se fullständiga tekniska specifikationer på konftel.com

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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ÅTERFÖRSÄL JARY TA

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.

