
KONFTEL 55-SERIE

 De Konftel 55-serie 
– voor vergaderen via web en telefoon
De Konftel 55 en de Konftel 55W vormen een serie van eenvoudig te gebrui-
ken, veelzijdige conferentietoestellen met een indrukwekkend, kraakhelder 
geluid dankzij de gepatenteerde audiotechnologie OmniSound® HD.
 
De Konftel 55-serie is speciaal ontworpen om als het middelpunt van uw com-
municatie te fungeren. U kunt uw computer, mobiele telefoon/tablet en vaste 
telefoon aansluiten voor moeiteloze vergaderingen met een superieure geluids-
kwaliteit, welk communicatiemiddel u ook gebruikt. Bovendien kunnen VoIP-
gesprekken worden doorverbonden met gesprekken via een vaste of mobiele 
telefoon. Schakel eenvoudig het slimme LCD-kleurenscherm in, dat alleen de 
huidige verbindingen laat zien. 

De Konftel 55-serie heeft een opnamemogelijkheid. Op de geheugenkaart op-
genomen gesprekken en dicteerwerk kunnen worden afgespeeld, opgeslagen 
of gedeeld. Deze zeer draagbare toestellen staan altijd goed op het bureau, in 
het thuiskantoor en in de vergaderruimte. Het verschil tussen de modellen is 
dat de Konftel 55W Bluetooth® heeft en de mogelijkheid om uitbreidingsmicro-
foons op aan te sluiten. Aan u de keuze!

GEDEELDE KENMERKEN IN DE  
KONFTEL 55-SERIE:
•	 Flexibele aansluitopties; USB voor  

VoIP-gesprekken, vaste telefoons, mobiele 
telefoon/tablets en hoofdtelefoons

•	 OmniSound®HD – superieure geluidskwaliteit

•	 Oplaadbare batterij

•	 LCD-kleurendisplay met hoge resolutie

•	 Wisselen tussen en combineren van ver-
bindingen op het LCD-display

•	 Meerdere talen in de telefoon & korte 
handleiding

•	 Vergaderingen opnemen op een  
geheugenkaart

•	 Toekomstbestendig – upgraden is mogelijk

•	 Twee jaar garantie

VERBINDINGEN                                         ACCESSOIRES

KONFTEL 55 

KONFTEL 55W

KONFTEL- 
MODEL

USB voor VoIP-
gesprekken

Mobiele telefoon, 
snoeraccessoire

Hoofdtelefoona-
ansluiting 3,5 mm

Gesprekken 
doorverbinden, 
USB & mobiele  
of vaste telefoon

Uitbreidings-
microfoons

Mobiel-
snoeren

Vaste telefoon* 
via snoer

Bluetooth®

* Vaste telefoon TDM en IP.

Vaste 
telefoon-
adapter
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KONFTEL 55-SERIE

Aansluiting vaste telefoon*
De Konftel 55/55W wordt met de PBX 
geïntegreerd via een eenvoudige aanslui-
ting op de hoofdtelefoonpoort van de vaste 
telefoon. Adapter is benodigd.

Aansluiting vergadering via computer en web
Voor gesprekken via Skype, Microsoft  
Lync of andere webvergaderdiensten  
wordt de Konftel 55-serie op de  
USB-poort van de computer  
(meegeleverde kabel) of via  
Bluetooth® aangesloten. 

Aansluiting mobiele telefoon & tablet
De Konftel 55W heeft Bluetooth® en 
kan draadloos op andere apparaten met 
Bluetooth® worden aangesloten. Voor de 
populairste telefoons zijn mobielsnoeren 
als accessoire verkrijgbaar.

Hoofdtelefoons
U kunt uw hoofdtelefoon blijven gebrui-
ken door deze op de 3,5 mm poort aan 
te sluiten. Met de Konftel 55/55W kunt u 
eenvoudig tussen een hoofdtelefoon en 
luidsprekers wisselen.

OMNISOUND® HD – SUPERIEURE GELUIDSKWALITEIT
De gepatenteerde audiotechnologie OmniSound® garandeert een indrukwekkende en kraakheldere full duplex-audio, zodat u in twee richtingen 
kunt spreken en dus effectief aan virtuele vergaderingen kunt deelnemen. Dankzij een hypergevoelige microfoon met een bereik van 360° en 
luidsprekers wordt het geluid helder en krachtig naar alle deelnemers verstuurd. OmniSound® HD zorgt voor HD-audio tijdens VoIP-gesprekken. 
Inclusief automatische echo-onderdrukking en onderdrukking van storende geluiden, wat het effect van achtergrondgeluid tot een minimum 
beperkt en een equalizer voor persoonlijke aanpassing van de geluidseigenschappen. 

Dit houdt in dat u vrij in de ruimte kunt bewegen, praten, discussiëren en debatteren met anderen zonder verlies van geluidskwaliteit en zonder 
storende achtergrondgeluiden, wegvallende stemmen of echo's. Dichterbij natuurlijk geluid komt u niet.

De Konftel 55 –  het middelpunt van uw communicatie
De Konftel 55 is een zeer veelzijdig conferentietoestel met een superieure geluidskwaliteit voor 
uw bureau, thuiskantoor en vergaderruimten. Meer informatie: www.konftel.com/55

DE KONFTEL 55-SERIE BESTAAT UIT

De Konftel 55W –  het draadloze middelpunt van uw communicatie
De Konftel 55W is het optimale conferentietoestel dat bij al uw vergaderingen voor een superieure geluids-
kwaliteit zorgt in kantoren en vergaderruimten. Uitgerust met Bluetooth en voorbereid op uitbreidingsmicro-
foons. Meer informatie: www.konftel.com/55W

SITUATIE AANSLUITING

< 6 MENSEN

SITUATIE AANSLUITING

< 6 MENSEN
VASTE  

TELEFOON*
USB MOBIELE 

TELEFOON**< 16 MENSEN
BLUETOOTH®

* VASTE TELE-
FOON-ADAPTER 
(ACCESSOIRE) IS 
BENODIGD

** MOBIELE  
TELEFOONKABEL 
(ACCESSOIRE) IS 
BENODIGD

VASTE TELE-
FOON*

USB MOBIELE 
TELEFOON**

* VASTE TELEFOON-
ADAPTER (ACCES-
SOIRE) IS BENODIGD

** MOBIELE 
TELEFOONKABEL 
(ACCESSOIRE) IS 
BENODIGD

Hoofdkantoor: Konftel AB, Box 268, 901 06 Umeå, Zweden 
Tel.: +46 (0)90-70 64 89, Fax: +46 (0)90-13 14 35,  
info@konftel.com  www.konftel.com

© Konftel AB. Art. nr.: 900106373 rev B. In lijn met ons beleid van continue productontwikkeling 
behouden wij het recht voor productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.  
Zie www.konftel.com voor de meest recente informatie.

* Vaste telefoon TDM en IP.


