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Konftel Ego
Personlige fjernmøter. Hvor som helst.

135 mm

145 mm

BÆRBAR • BLUETOOTH/NFC • SKYPE FOR BUSINESS
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Konftel Ego er allerede
en vinner. På nyåret
2016 mottok Konftel
utmerkelsen Red Dot
Award for «Excellent
product design». Ved siden
av funksjon og kvalitet er
design en ledestjerne for
oss i Konftel.

Konftel Ego fungerer
problemfritt sammen
med Skype for Business.
Den er bygd i henhold til
Microsofts spesifikasjoner
for personlige
høyttalertelefoner og
har bestått tester ved et
laboratorium sertifisert
av Microsoft. Konftel
Ego gir kompromissløs
OmniSound®-lydkvalitet til
Skype for Business-møter.

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

Konftel har utviklet produkter og løsninger
for bærekraftige fjernmøter helt siden
1988. I takt med den rivende teknologiske
utviklingen har også folks møtevaner endret
seg drastisk. I dag er mobilitet et nøkkelord.
Folk ønsker å kunne delta på fjernmøter
uten å måtte innfinne seg på det store
konferanserommet på jobben. I dag kan
møtedeltakerne like gjerne befinne seg på
cellekontoret sitt, et mindre møterom eller
i en avslappende hotell-lounge. Vi i Konftel
har derfor utviklet et produkt som lar deg
bestemme tid og sted.
Konftel Ego er en personlig høyttalertelefon.
Den er liten og bærbar og får plass i
vesken uansett hvor du skal. Til tross for
den beskjedne størrelsen gir Konftel Ego
krystallklar lyd – det sørger den unike
lydteknologien vår, OmniSound®, for. Ego
er perfekt når du og et par kollegaer vil
gjennomføre et møte fra et lite møterom.
Eller for eksempel på et hotellrom når du er
på reise. Er du alene i rommet, er Konftel Ego
et godt alternativ til hodesett.

Konftel fungerer problemfritt med Skype for
Business, Cisco Jabber, Avaya Communicator
og andre møteverktøy. Den kobles enkelt til
en USB-port på datamaskinen og kan også
kobles til nettbrett og smarttelefoner via
Bluetooth. Konftel Ego har dessuten støtte
for ekstra rask Bluetooth-parkobling via NFC
(near-field communications) og HD-samtaler.
Med Bluetooth A2DP (advance audio
distribution profile) kan du dessuten høre på
favorittmusikken din med topp lydkvalitet
når møtet er over. En stilren og tydelig LCDskjerm gjør det lett å se hvilken funksjon som
er aktiv. LED-lampene som lyser ned mot
underlaget, viser dessuten hvilken funksjon
som er aktiv, ved å skifte farge. Konftel Ego
har også hodesettinngang, og det innebygde
batteriet betyr at den er helt trådløs når det
er ønskelig.

• Liten og bærbar høyttalertelefon som
enkelt kan kobles til en mobiltelefon, et
nettbrett eller en datamaskin.
• Krystallklar HD-lyd med full dupleks takket
være OmniSound®-lydteknologi.
• Støtte for Skype for Business, Cisco
Jabber, Avaya Communicator og andre
møteverktøy.
• Støtte for HD-samtaler via Bluetooth.
• LCD-skjerm som viser tydelig hvilken
funksjon som er aktiv.
• Forenklet Bluetooth-parkobling og
tilkobling ved hjelp av NFC.
• Bluetooth A2DP for topp lydkvalitet ved
musikkavspilling.
• USB for tilkobling til datamaskin eller annet
kompatibelt utstyr.
• Innebygd batteri og Bluetooth for helt
trådløs bruk (batteriet lades via USB-porten
og har opptil tolv timers batteritid).
• Mulighet for tilkobling av hodesett og
enkel veksling mellom hodesett og
høyttaler.

Konftel AB. I samsvar med vår strategi for kontinuerlig produktutvikling forbeholder vi oss retten til å
endre produktspesifikasjonene. Du finner oppdatert informasjon på www.konftel.com.
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Konftel er et ledende selskap og et sterkt varemerke innen telefonmøteløsninger. Helt siden 1988 har
vår målsetting vært å hjelpe mennesker over hele verden med å g jennomføre møter, uansett avstand.
Av erfaring vet vi at telefonmøter er en effektiv metode for å spare tid og penger og samtidig bidra til
et bedre miljø. Høy lydkvalitet er avg jørende for produktive møter. Derfor er vår patenterte lydteknologi,
OmniSound®, bygd inn i alle Konftels telefoner. Våre produkter selges globalt under varemerket Konftel via
vårt svenske hovedkontor. Les mer om selskapet og produktene på www.konftel.com

