
 De Konftel 55-serie 
voor vergaderen via web en telefoon
De Konftel 55 en de Konftel 55Wx vormen een serie eenvoudig te gebruiken, veelzij-
dige conferentietoestellen met een indrukwekkend en kraakhelder geluid dankzij de 
gepatenteerde OmniSound® audiotechnologie.
 
De Konftel 55-serie is speciaal ontworpen om als het middelpunt van uw 
communicatie te fungeren. U kunt uw computer, mobiele telefoon/tablet en 
vaste telefoon aansluiten voor moeiteloze vergaderingen met een superieure 
geluidskwaliteit. Bovendien kan VoIP worden doorverbonden met gesprekken via 
een vaste of mobiele telefoon. Schakel eenvoudig het slimme aanraakscherm in, 
dat alleen de huidige verbindingen laat zien. 

De Konftel 55-serie heeft een opnamemogelijkheid. Op de geheugenkaart 
opgenomen gesprekken en dicteerwerk kunnen worden afgespeeld, opgeslagen 
of gedeeld. Deze bijzonder draagbare toestellen staan altijd goed op het bureau 
en in de vergaderruimte. Het verschil tussen de modellen is dat de Konftel 55Wx 
is voorzien van Bluetooth® met ondersteuning voor draadloos HD-geluid, een 
batterij en de mogelijkheid voor een upgrade met uitbreidingsmicrofoons voor grote 
vergaderingen. U bepaalt zelf welk model het best aansluit bij uw behoeften.

GEDEELDE KENMERKEN IN DE KONFTEL 55-SERIE:

• Flexibele aansluitopties: computer, vaste 
telefoon, mobiele telefoon/tablet 

• OmniSound® – superieure geluidskwaliteit 
met ondersteuning voor HD-geluid

• UC-integratie met Microsoft Lync/Skype for 
Business, Cisco Jabber en Avaya

• Kleuren-aanraakscherm

• Wisselen tussen en combineren van verbin-
dingen op het aanraakscherm

• Headset-aansluiting

• Menu en korte handleiding in  
diverse talen

• Vergaderingen opnemen op  
een geheugenkaart

• Toekomstbestendig door gratis upgrades

• Twee jaar garantie

AANSLUITINGEN UNIEKE KENMERKEN ACCESSOIRES
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* Aansluiten met USB-kabel of adapter (optioneel accessoire). ** Met mobielsnoer (optioneel accessoire). 
The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
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Vaste telefoon
De Konftel 55/55Wx wordt met de PBX ge-
integreerd via een eenvoudige aansluiting 
op de headset-poort van de vaste telefoon 
met een adapter (optioneel accessoire) of 
op een USB-poort. 

VoIP en webvergaderingen
USB of draadloze verbinding via  
Bluetooth® met pc's voor IP-gesprek-
ken en webvergaderdiensten.  
UC-integratie met Microsoft Lync/
Skype for Business, Cisco Jabber  
en Avaya.

Mobiele telefoon en tablet
De Konftel 55Wx beschikt over  
Bluetooth® en maakt draadloos 
verbinding met andere Bluetooth®-
apparaten. Voor de populairste 
telefoons zijn mobielsnoeren als  
accessoire verkrijgbaar.

Headsets
U kunt uw headset blijven gebruiken door 
deze aan te sluiten op Bluetooth® of op de 3,5 
mm kabel (optioneel accessoire). Klik op het 
pictogram om te schakelen tussen gesprekken 
via de headset of via het conferentietoestel.

DE KONFTEL 55-SERIE

OMNISOUND® – SUPERIEURE GELUIDSKWALITEIT
De gepatenteerde OmniSound® audiotechnologie staat garant voor een indrukwekkende en kraakheldere full duplex-audio in beide richtingen. 

Dankzij een hypergevoelige microfoon met een bereik van 360° en luidsprekers wordt het geluid helder en krachtig naar alle deelnemers 

verstuurd. OmniSound® levert HD-geluid bij gesprekken via IP- en providernetwerken. Verder beschikt het systeem over automatische echo-
onderdrukking en onderdrukking van storende geluiden, wat het effect van achtergrondgeluid tot een minimum beperkt. 

Dit houdt in dat u vrij in de ruimte kunt rondlopen, 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 vergaderruimtes. Meer informatie: www.konftel.com/55

De Konftel 55Wx – het draadloze middelpunt van uw communicatie
De Konftel 55Wx is het optimale conferentietoestel met een superieure geluidskwaliteit voor  
uw bureau, thuiskantoor en vergaderruimtes. Met een batterij, Bluetooth en ondersteuning  
voor uitbreidingsmicrofoons. Meer informatie: www.konftel.com/55Wx
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