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Konftel C2070
Share the wider story

Konftel C2070 är det perfekta videopaketet för huddle till medelstora mötesrum
och kombinerar 4K-konferenskameran Konftel Cam20 med högtalartelefonen
Konftel 70 för 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.
Det spelar ingen roll vilken app eller molntjänst du föredrar som samarbetsverktyg, videokitet Konftel C2070 fixar upplevelsen i dina huddle rooms till små och
medelstora konferensrum. Ta med dig mötet på valfri laptop med USB-port,
plugga in och kör igång. Vi kallar det BYOM – Bring Your Own Meeting.
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Rumstyp: huddle till medium
4K Ultra HD
123° bildvinkel
One Cable Connection Hub
OmniSound® verklighetstroget
ljud
Ta med dig mötet
8 x digital zoom
EPTZ
Fjärrkontroll
Fri uppdatering av mjukvara
Två års garanti
Climate Neutral-certifierad

EN BREDARE BILD

HÖR SKILLNADEN

Konftel Cam20 är optimerad för situationer där konferenskameran behöver placeras nära bordet, men är lika hemmastadd i medelstora mötesrum. Bildvinkeln på 123 grader innebär
att alla deltagare kan sitta i en bekväm ställning och ändå
rymmas i videobilden.

Fyra digitala mikrofoner med beamforming ger en mer fokuserad ljudupplevelse med mindre störande bakgrundsljud. Konftel
70 skapar balanserade, naturliga och verklighetstrogna samtal
tack vare reducering av bakgrundsljud och ekosläckning, något
som ingår i Konftels hyllade OmniSound®-teknik. Hör bra och låt
dig höras med kristallklart detaljrikt ljud.
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GARANTERAT TRASSELFRITT

KLIMATNEUTRALA PRODUKTER

Den genialiska Konftel OCC-hubben ger One Cable Connection
till konferenskamera, högtalartelefon och bildskärm. Det innebär
i praktiken att C2070 fullt ut stödjer BYOC, att användaren
kan ta med sig samarbetstjänsten på valfri laptop med USB till
mötesrummet.

Konftel är certifierat enligt standarden för Climate Neutral. Det
innebär att vi kompenserar för alla våra utsläpp av växthusgaser
och vidtar åtgärder för att ytterligare minska utsläppen. När du
väljer en Konftel-produkt kan du ha ditt goda klimatsamvete i
behåll samtidigt som du stöder din organisations växande behov av
videosamarbete.

Specifikationer för Konftel C2070
ALLMÄNT
Produktnamn: Konftel C2070
Artikelnummer: 951201089

HÖGTALARTELEFON

KAMERA

HUB

Produktnamn: Konftel 70

Produktnamn: Konftel Cam20

Produktnamn: Konftel OCC Hub

Innehåll: Konftel 70 (910101089), AC-adapter
(inkluderar anslutningsclips för EU, US, AU och
UK), USB-kabel (USB 2.0 typ A/micro B, 1,5 m),
snabbreferensguide, säkerhetsföreskrifter.

Innehåll: Konftel Cam20 (931201001), 4,5 m
USB-kabel (typ A/typ B), fjärrkontroll med två
AAA-batterier, snabbguide, säkerhetsföreskrifter.

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

Zoom: 8x digital zoom

Innehåll: Konftel OCC Hub (900102149), 3 m
USB-kabel , 5 m USB-kabel (typ-A/mini-B), 5 m
USB-kabel (typ-A/micro-B), AC-adapter (EU, US,
AU, UK), kardborreband, snabbguide, säkerhetsföreskrifter, installationsguide.

Upplösning: 4K Ultra HD/30 fps

USB: 3.0

Fokus: Auto

Mikrofon: 4 digitala MEMS-mikrofoner.
Ljudupptagning med beamforming.

Bildvinkel: 123°

Upptagningsområde: 4 m

Fjärrkontroll: Ingår

Anslutningar: USB 2.0 micro-B, Bluetooth 4.2
Class 1 (HFP/HSP/A2DP), NFC för enkel parkoppling

Kamerafäste: 1/4”-20 UNC

Drivrutin: DisplayLink

Väggfäste: Ingår

Se fullständig spec på konftel.com

Konftel AB. I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss rätten
att göra ändringar av produktspecifikationen. Besök www.konftel.com för senaste information.
©

ÅTERFÖRSÄL JARY TA

Konftel är ett ledande företag inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår
mission varit att hjälpa människor på företag världen över att genomföra möten oavsett avstånd. Vi
vet att distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara både tid och pengar, samtidigt som det bidrar
till en mer hållbar värld. Vi är Climate Neutral-certifierade och ger våra kunder möjlighet att köpa
konferensutrustning med gott klimatsamvete. 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 alla Konftels konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket
Konftel och vårt huvudkontor ligger i Umeå. Läs mer om företaget och våra produkter på konftel.com.

