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Konftel Ego
Persoonlijk vergaderen. Overal.

135 mm

145 mm

DRAAGBAAR • BLUETOOTH/NFC • SKYPE VOOR BEDRIJVEN

K O N F T E L . C O M

De Konftel Ego is al
bekroond. Konftel ontving
begin 2016 de Red Dot
Award voor “Excellent
product design”. Design,
prestaties en kwaliteit
zijn de hoekstenen bij de
activiteiten van Konftel.

De Konftel Ego werkt
naadloos samen met Skype
voor Bedrijven. Deze
telefoon is ontwikkeld op
basis van de specificaties van
Microsoft voor persoonlijke
luidsprekertelefoons en is
succesvol getest in een door
Microsoft gecertificeerd
laboratorium. Met de Konftel
Ego haalt u OmniSound®
-audiokwaliteit voor uw Skype
voor Bedrijven-vergaderingen
in huis zonder concessies te
hoeven doen.

Konftel Ego.
Persoonlijk vergaderen. Overal.
www.konftel.com/konftelego

Konftel ontwikkelt sinds 1988 producten
en oplossingen voor effectief vergaderen
op afstand. De manier waarop en waar wij
vergaderen heeft dankzij de technologische
vooruitgang een evolutie doorgemaakt.
Tegenwoordig gaat het om mobiliteit.
Wij willen kunnen vergaderen op andere
plaatsen dan alleen maar in de grote
vergaderruimte. Tegenwoordig kan met
iedereen worden vergaderd; op hun eigen
kantoor, in kleine vergaderruimtes of vanuit
een comfortabele hotellounge. Konftel
heeft dit verder vereenvoudigd door een
product te ontwerpen waarmee u bepaalt
waar en hoe u vergadert.
De Konftel Ego is een persoonlijke
luidsprekertelefoon. De telefoon is compact
en draagbaar en past makkelijk in uw aktetas
als u onderweg bent. Ondanks zijn grootte
levert de Konftel Ego een kristalhelder
geluid dankzij onze unieke audiotechnologie
OmniSound®. De telefoon is ideaal voor
een vergadering met een paar collega's in
een kleine vergaderruimte. Of vanuit een
hotelkamer als u niet op kantoor bent. Als
u alleen op uw kamer bent, is de Konftel

Ego een uitstekend alternatief voor een
hoofdtelefoon.
De Konftel Ego werkt naadloos samen met
Skype voor Bedrijven, Cisco Jabber, Avaya
Communicator en andere conferentietools.
U sluit de telefoon eenvoudig aan op
een pc via een USB-poort of op een
tablet of smartphone via Bluetooth. De
Konftel Ego ondersteunt ook razendsnel
paren via Bluetooth dankzij NFC (nearfield communication) en gesprekken in
HD-kwaliteit. Dankzij Bluetooth A2DP
(advanced audio distribution profile)
kunt u na uw vergadering uw favoriete
muziek beluisteren met ongeëvenaarde
geluidsprestaties. Op het heldere en
aantrekkelijke LCD-scherm ziet u in één
oogopslag welke functie is ingeschakeld.
Dit wordt ook aangeduid door de verticale
LED's die in verschillende kleuren
branden. De Konftel Ego heeft een
hoofdtelefoonpoort en de ingebouwde
batterij maakt volledig draadloos gebruik
mogelijk.

• Compacte, draagbare luidsprekertelefoon
die eenvoudig met een mobiele telefoon,
tablet of pc wordt verbonden.
• Kristalhelder, full duplex geluid dankzij de
audiotechnologie OmniSound®.
• Ondersteunt Skype voor Bedrijven, Cisco
Jabber, Avaya Communicator en andere
conferentietools.
• Helder LCD-scherm toont ingeschakelde
functie.
• Eenvoudig paren via Bluetooth en
aansluiten via NFC.
• HD-gesprekken via Bluetooth.
• Bluetooth A2DP voor ongeëvenaarde
geluidsprestaties bij het afspelen van
muziek.
• USB-poort voor aansluiting op een pc of
ander compatibel USB-apparaat.
• Volledig draadloos dankzij de ingebouwde
batterij en Bluetooth (de batterij wordt
via de USB-poort geladen en kan tot 12
uur lang worden gebruikt).
• Mogelijkheid voor aansluiting van een
hoofdtelefoon, waarbij eenvoudig kan
worden gewisseld tussen hoofdtelefoonen luidsprekerfunctie.
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Konftel is een toonaangevend bedrijf en een sterk merk op het gebied van audioconferentie-apparatuur. Sinds
1988 is het onze missie geweest om mensen wereldwijd te helpen om, ongeacht de afstand, met elkaar te
vergaderen. Op basis van onze successen weten wij dat audioconferenties een uitstekende manier zijn om
tijd en geld te besparen en om het milieu een dienst te bewijzen. Een hoge geluidskwaliteit is essentieel voor
efficiënte vergaderingen. Om die reden is ook onze gepatenteerde audiotechnologie OmniSound® in alle
conferentietelefoons van Konftel geïntegreerd. De producten worden wereldwijd verkocht onder het Konftelmerk en ons hoofdkwartier staat in Zweden. Lees meer over het bedrijf en onze producten op www.konftel.com

