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Konftel Ego
Personlige fjernmøder. Hvor som helst.

135 mm

145 mm

BÆRBAR • BLUETOOTH / NFC • SKYPE FOR BUSINESS
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Konftel Ego er allerede
en vinder. I begyndelsen
af 2016 modtog Konftel
udmærkelsen Red Dot
Award for ”Excellent
product design”. Sammen
med funktion og kvalitet er
designet centralt for os her
hos Konftel.

Konftel Ego fungerer
perfekt sammen med
Skype for Business. Den er
konstrueret i henhold til
Microsofts specifikationer
for personlige højttalertelefoner og er testet
med fremragende
resultater i et laboratorium
certificeret af Microsoft.
Konftel Ego giver dine
Skype for Business-møder
OmniSound®-lydkvalitet,
helt uden at gå på
kompromis.

Konftel Ego.
Personlige fjernmøder. Hvor som helst.
www.konftel.com/konftelego

Konftel har udviklet produkter og løsninger
til vellykkede fjernmøder siden 1988.
Udviklingen inden for hvordan og hvor vi
gennemfører vores møder har forandret sig
i takt med de tekniske forudsætninger. I dag
er mobilitet et nøgleord. Vi vil gerne kunne
gennemføre fjernmøder på andre steder end
i det store konferencelokale. Nu kan møderne
lige så godt foregå på ens eget kontor, i
et mindre mødelokale eller i en hyggelig
hotellounge. Derfor har vi hos Konftel
udviklet et produkt, der lader dig bestemme
hvor og hvordan.
Konftel Ego er en personlig højttalertelefon.
Den er lille og bærbar og kan let være i din
taske, uanset hvor du skal hen. Til trods for
størrelsen leverer Konftel Ego en krystalklar
lydoplevelse, takket være vores unikke
lydteknik OmniSound®. Den er perfekt, når
du og et par kolleger vil holde møde i et af
jeres mindre mødelokaler. Eller måske på et
hotelværelse, hvis du er på farten. Hvis du
sidder alene, er Konftel Ego et godt alternativ
til et headset.

Konftel Ego fungerer perfekt med Skype for
Business, Cisco Jabber, Avaya Communicator
og andre mødeværktøjer. Den tilsluttes nemt
en pc via USB, eller en tablet eller smartphone
via Bluetooth. Konftel Ego understøtter
desuden ekstra hurtig Bluetooth-parkobling
via NFC (near-field communications) og
HD-samtaler. Med Bluetooth A2DP (advanced
audio distribution profile) kan du spille din
favoritmusik med den bedste lydkvalitet, når
mødet er slut. En flot og tydelig LCD-skærm
gør det let at se, hvilken funktion der er
aktiv. Den aktuelle funktion vises også via
LED-pærerne, der lyser ned på underlaget i
forskellige farver. Konftel Ego har indgang
til headset, og takket være det indbyggede
batteri kan den være helt trådløs, hvis det er
det, man ønsker.

• Lille og bærbar højttalertelefon, der let kan
tilsluttes mobiltelefon, tablet eller en pc.
• Krystalklar HD-lyd med full duplex takket
være lydteknikken OmniSound®.
• Understøtter Skype for Business, Cisco
Jabber, Avaya Communicator og andre
mødeværktøjer.
• Understøtter HD-samtaler via Bluetooth.
• Tydelig LCD-skærm, der viser den aktive
funktion.
• Forenklet Bluetooth-parkobling og
tilslutning ved hjælp af NFC.
• Bluetooth A2DP giver den bedste
lydkvalitet ved musikafpilning.
• USB til tilslutning til pc eller andet
kompatibelt USB-udstyr.
• Helt trådløs takket være indbygget batteri
og Bluetooth (batteriet oplades via USB og
har op til 12 timers batterilevetid).
• Mulighed for at tilslutte headset og let
skifte mellem headset og højttalerfunktion.

Konftel AB. I overensstemmelse med vores politik om løbende produktudvikling forbeholder vi os ret til at
ændre produktspecifikationen. På www.konftel.com finder du de seneste informationer.
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Konftel er en førende virksomhed og et stærkt varemærke inden for telefonmødeløsninger. Helt fra 1988
har vores mission været at hjælpe mennesker rundt omkring i verden med at gennemføre møder, uanset
afstanden. Af erfaring ved vi, at telefonmøder er en effektiv måde at spare tid og penge på og samtidig
bidrage til et bedre miljø. Høj lydkvalitet er afgørende for produktive møder, og derfor er vores patenterede
lydteknologi, OmniSound®, indbygget i alle Konftels telefoner. Vores produkter sælges globalt med
varemærket Konftel, via vores svenske hovedkontor. Læs mere om virksomheden og produkterne på www.
konftel.com

