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Konftel Ego
Henkilökohtaiset etäkokoukset. Missä tahansa.

135 mm

145 mm

KANNETTAVA • BLUETOOTH / NFC • SKYPE FOR BUSINESS

K O N F T E L . C O M

Konftel Ego on jo voittaja.
Vuoden 2016 alussa
Konftel sai Red Dot Award
-tunnustuspalkinnon
sarjassa ”Excellent
product design”. Meillä
Konftelilla design on
toiminnallisuuden ja laadun
ohella johtotähtemme.

Konftel Ego toimii
täydellisesti yhdessä
Skype for Business
-sovelluksen kanssa.
Se vastaa Microsoftin
henkilökohtaiselle
kaiutinpuhelimelle
määrittelemiä vaatimuksia,
ja sitä on testattu
menestyksekkäästi
Mikrosoftin valtuuttamassa
laboratoriossa. Konftel
Ego tarjoaa OmniSound®äänenlaatua Skype for
Business-kokouksiisi, ilman
kompromisseja.

Konftel Ego

Henkilökohtaiset etäkokoukset. Missä tahansa.
www.konftel.com/konftelego

Konftel on kehittänyt tuotteita ja ratkaisuja
etäkokouksia varten vuodesta 1988 lähtien.
Käsitys siitä, miten ja missä kokouksia
järjestetään, on muuttunut teknisten
mahdollisuuksien kehittymisen myötä.
Avainasemassa on nykyään liikkuvuus.
Haluamme järjestää etäkokouksia jossain
muualla kuin suurissa kokoustiloissa.
Kokouspaikkana voi nykyään olla yhtä lailla
oma toimisto, pienempi kokoustila tai hotellin
kaunis oleskelutila. Siksi olemme Konftelilla
kehittäneet tuotteen, joka antaa sinulle
mahdollisuuden päättää, missä ja miten
kokoustat.
Konftel Ego on henkilökohtainen
kaiutinpuhelin. Se on pieni ja kannettava
ja mahtuu helposti laukkuusi, olitpa sitten
missä tahansa. Pienestä koostaan huolimatta
Konftel Egossa on kristallinkirkas äänentoisto,
koska siinä hyödynnetään ainutlaatuista
OmniSound®-äänentoistoteknologiaamme.
Se on täydellinen ratkaisu, kun haluat
pitää kokouksen kollegojesi kanssa vähän
pienemmässä kokoustilassa. Tai vaikkapa
hotellihuoneessa, jos satut olemaan matkalla.
Jos istut, Konftel Ego on hyvä vaihtoehto
kuulokemikrofonille.

Konftel Ego toimii täydellisesti Skype
for Business-, Cisco Jabber- ja Avaya
Communicator-sovellusten sekä muiden
kokoustyökalujen kanssa. Se on helppo
liittää tietokoneeseen USB-liitännällä ja
lukulaitteeseen tai älypuhelimeen Bluetoothyhteydellä. Konftel Ego tukee lisäksi nopeaa
Bluetooth-pariliitosta NFC-yhteyden (nearfield communications) kautta sekä HDpuheluita. Bluetooth A2DP:n (advanced audio
distribution profile) kautta voit kokouksen
päätyttyä kuunnella lempimusiikkiasi
parhaalla äänenlaadulla. Tyylikäs ja selkeä
LCD-näyttö kertoo, mikä toiminto on
kulloinkin käytössä. Myös alustan erivärisinä
loistavat LED-lamput näyttävät kulloisenkin
toiminnon. Konftel Egoon voi liittää
kuulokemikrofonin, ja akun ansiosta laite
toimii tarvittaessa täysin langattomasti.

JÄLLEENMY YJÄ

• Pieni ja kannettava kaiutinpuhelin, joka on
helppo liittää matkapuhelimeen, tablettiin
tai tietokoneeseen.
• Kristallinkirkas, täysin kaksisuuntainen
(full duplex) HD-ääni OmniSound®äänentoistoteknologian ansiosta.
• Tukee Skype for Business-, Cisco Jabber- ja
Avaya Communicator-sovelluksia sekä
muita kokoustyökaluja.
• Tukee HD-puheluita Bluetooth-yhteyden
kautta.
• Selkeä LCD-näyttö, josta näkyy käytössä
oleva toiminto.
• Yksinkertainen Bluetooth-pariliitos ja
-liitäntä NFC-yhteyden kautta.
• Bluetooth A2DP takaa parhaan
äänenlaadun musiikin kuunteluun.
• USB-liitäntä tietokoneeseen tai muihin
USB-yhteensopiviin laitteisiin.
• Akun ja Bluetoothin ansiosta täysin
langaton (akku ladataan USB:n kautta ja
sen kesto on jopa 12 tuntia).
• Mahdollista liittää kuulokemikrofoni ja
käyttää vuoroin kuulokemikrofonia ja
kaiutintoimintoa.

Konftel AB. Osana jatkuvan tuotekehityksen politiikkaamme pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuote-erittelyyn. Katso uusimmat tiedot osoitteesta www.konftel.com.

©

Konftel on johtava yritys ja vahva tavaramerkki puhelinneuvotteluratkaisuissa. Vuodesta 1988 tehtävämme
on ollut auttaa ihmisiä kaikkialla maailmassa järjestämään neuvotteluja etäisyyksistä riippumatta.
Kokemuksesta tiedämme, että puhelinneuvottelut ovat tehokas tapa säästää aikaa ja rahaa ja tukea samalla
parempaa ympäristöä. Hyvä äänenlaatu on tuottavien neuvottelujen ratkaiseva edellytys, ja sen vuoksi
kaikissa Konftelin puhelimissa on patentoitu OmniSound®-äänitekniikka. Tuotteitamme myydään Konfteltavaramerkillä ympäri maailman ruotsalaisen pääkonttorimme kautta. Lisätietoja yrityksestä ja tuotteista
saat www-osoitteesta www.konftel.com

