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Konftel 800
True Conference Delight

Konftel 800 är SIP-konferenstelefonen som bidrar till att göra alla typer av
distansmöten till ett rent nöje. OmniSound®-ljudet skapar en naturlig närvarokänsla som kan byggas ut till att omfatta även riktigt stora mötesrum.
Det lättanvända pekgränssnittet eliminerar all stress när det gäller att starta och
hantera konferenssamtalet.
Konftel 800 erbjuder enastående flexibilitet och är en kraftfull konferensljudenhet
för dagens kommunikations- och samarbetstjänster, oavsett om de ligger i molnet,
lokalt på plats eller i hybridmiljöer. SIP-konferenstelefonen bygger på en multianslutningsplattform för att dra nytta av hybridkonferenser och BYOD. Det finns
flera alternativ för enkel enhetshantering och auto-provisionering, inklusive Konftel
Zero Touch Installation. Konftel 800 har vunnit en Red Dot Award i produktdesign.
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Mötesstorlek: Mer än 20 personer
OmniSound®
Lättanvänt pekgränssnitt
SIP, USB, Bluetooth® LE
Daisy-chain
Stöd för extramikrofoner
Inbyggd bryggfunktion för fempartssamtal

yy Effektiv, skalbar provisionering
yy Två års garanti

FÖRKLARINGAR ÄR ÖVERFLÖDIGA

BYGG UT LJUDUPPLEVELSEN

Användaren kan enkelt interagera med Konftel 800 på två olika sätt.
Den inbyggda färgpekskärmen presenterar tillgängliga funktioner
och åtgärder med hjälp av ikoner, kompletterat med knappar för
volymreglering och sekretess (mute). Konferenstelefonen kan även
hanteras smidigt med hjälp av Konftel Unite-mobilappen som har stöd
för One Touch Conferencing och att ringa personliga kontakter.

Vår förfinade OmniSound® erbjuder en överlägsen ljudupplevelse.
En enda Konftel 800 lämpar sig för möten med upp till 12 personer.
Med anslutning av två Konftel Smart Microphones kan lösningen
byggas ut för att fånga upp rösterna från 20 personer. Vid användning av kaskadfunktionen kan tre Konftel 800-enheter kopplas ihop
i en daisy-chain för att utöka både ljuddistributionen och upptagningsområdet för maximal täckning, för fler än 20 personer.
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Specifikationer för Konftel 800
ALLMÄNT
Produktnamn: Konftel 800
Artikelnummer: 900101088
Innehåll: Konftel 800, nätverkskabel 6,5 m, snabbguide, dokument med viktig information.
Produktdokumentation: Kom igång-guide på
engelska. Bruksanvisning på engelska, franska,
spanska, portugisiska, tyska, italienska och
svenska. Installations- och administrationsguide
på engelska.
Garanti: 2 år
Storlek: 326 x 370 x 75 mm (B x L x H)
Vikt: 1,4 kg
Färg: Svart

Konftel Unite-mobilappens användargränssnitt
finns på engelska, franska, spanska, portugisiska,
ryska, tyska, koreanska, japanska, kinesiska (traditionell och förenklad), italienska, turkiska, svenska,
norska, finska, polska, tjeckiska, nederländska och
danska.

SAMTALSFUNKTIONER
Konferens/dela/vänteläge/privat, samtal väntar,
lokalt fempartssamtal, CLID (nummeridentifiering).

ANSLUTNINGAR
Ethernet: 1 x Ethernet 10/100/1000Mbps, PoE
Type 1&2 (IEEE 802.3af och IEEE 802.3at)

Stöldskydd: Kensington® security slot

USB: 1 x USB 3.0-värd Type-A, 1 x USB 3.0-enhet
Micro-B

STRÖMFÖRSÖRJNING

Bluetooth : Stöd för Bluetooth LE och NFC.
Bluetooth Audio (HFP/HSP/A2DP/AVRCP) introduceras 1H 2020.

PoE: IEEE 802.3af/at, PoE-injektor (tillbehör)

ANVÄNDARGRÄNSSNITT:

®

Utbyggnad: 2 x extra ljudportar (RJ11)

Bildskärm: 4,3” 480 x 800 pekskärm

NÄTVERK

Knappar: två pekknappar för volymreglering, tre
pekknappar för sekretess (mute)

Uppkopplingsprotokoll: SIP 2.0 (RFC 3261 och
tillhörande RFC).

Statusvisning: LED-lampa (grön/röd) för samtalsläge (off hook), sekretess (mute), på vänt
(hold)

Sändning: UDP, TCP, TLS och SIPS

Mobilapp: Utbyggd UX med Konftel Unite (gratis
i AppStore och Google Play). Tillgång till mobilens
kontaktbok och kalender.
Menyspråk: Konferenstelefonens användargränssnitt finns på engelska, franska, spanska, portugisiska, tyska, italienska, svenska, norska, finska,
nederländska och danska. Knappsats a–z, A–Z,
0–9. Webbanvändargränssnitt på engelska.

Medieprotokoll: RTP, SRTP.
Nätverksadressering: DHCP och statisk IP NAT.
NAT traversal: STUN, ICE och TURN.
Säkerhet: 802.1x autentisering med EAP-TLS.
Tjänstekvalitet: DiffServ, VLAN (IEEE 802.1p/Q).
DTMF-tongenerering: RFC 4733/2833, SIP INFO,
In-band.
Tidserver: NTP, SNTP (RFC4330).

Ytterligare funktioner: Remote syslog, PCAP-log,
unique host name, LLDP

KONFIGURERING OCH PROVISIONERING
Konfigurering: Via inbyggd webbserver, HTTP eller
HTTPS
Enhetshantering: Stöd för enhetshantering som
gör konfigurering och uppdatering av flera konferenstelefoner enkel.
Konftel ZTI: Konftel Zero Touch Installation, stöd
för auto-provisionering med certifikatshantering.
Administratörsinloggning: Separat användar- och
administratörsinloggning för säker konfigurering.

LJUD
Högtalare: Frekvens 80 – 14 000 Hz, volym 95
dB SPL 0,5 m
Mikrofoner: 3 digitala MEMS-mikrofoner, upptagningsområde 6 m
Teknik: OmniSound® med full duplex-tal,
ekosläckning, brusreducering och generering av
bekvämlighetsbrus.
Codecs: G.711 (A-law/µ-law), G.722, G.729, Opus,
iLBC

LJUDUTBYGGNAD
Konftel Smart Microphone (tillbehör 900102144):
Inbyggd dämpning av eko och brus, tre digitala
MEMS-mikrofoner, upptagningsområde 6 m,
kabellängd 3 m.
Daisy-chain: Seriekoppla upp till tre Konftel
800-enheter via portarna för ljudexpansion.
Konftel Daisy-chain Cables (tillbehör 900102152),
5+10 m.

Relaterade produkter och tillbehör
NEW!

NYHET!

KONFTEL SMART MICROPHONE

KIT FÖR VIDEOSAMARBETE

KONFTEL UNITE-APPEN

Med Konftel Smart Microphone kan du utöka upptagningsområdet för att täcka större konferenser
med upp till 20 personer i rummet. Anslut en eller
två extramikrofoner beroende på rumsstorlek.
Konftel Smart Microphones har inbyggd dämpning
av eko och bakgrundsbrus genom OmniSound®.

Utrusta dina mötesrum för videokonferenser;
plattformsoberoende och med stöd för Bring
Your Own Meeting. Konftel C50800 Hybrid är ett
premium-kit för videosamarbete som inkluderar
Konftel 800, Konftel Cam50 för exceptionell
videokvalitet och Konftel OCC Hub med stöd för
One Cable Connection.

Konftel 800 och Konftel Unite-mobilappen är en
perfekt kombination. Använd appen för smidig
hantering av konferenstelefonen. Tack vare vår
One Touch Conferencing krävs det faktiskt inte
mer än bara ett klick för att starta ett eller ansluta
till ett möte. Ring upp kontakter och grupper från
din personliga kontaktlista och styr telefonens
funktioner under mötet.

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.

