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Konftel Ego
Sistema pessoal de teleconferência.
Em qualquer lugar.

135 mm

145 mm

PORTÁTIL • BLUETOOTH/NFC • SKYPE PARA EMPRESAS
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O Konftel Ego já começou
a receber prémios. A
Konftel recebeu o prémio
“Excellent product design”
(Excelência no design de
produto) da Red Dot no
início de 2016. O design, o
desempenho e a qualidade
são os pilares do negócio
da Konftel.

O Konftel Ego funciona
perfeitamente com o
Skype para empresas.
Foi produzido de acordo
com as especificações
da Microsoft para os
telefones pessoais com
altifalante e testado com
sucesso num laboratório
certificado pela Microsoft.
Com o Konftel Ego tem
a qualidade do som
OmniSound® nas suas
reuniões por Skype para
empresas. Não tem de
abdicar de nada.

Konftel Ego. Sistema pessoal de
teleconferência. Em qualquer lugar.
www.konftel.com/konftelego

A Konftel tem vindo a desenvolver produtos
e soluções que permitem realizar reuniões
eficazmente à distância desde 1988. A forma
como realizamos reuniões e os locais onde
nos reunimos acompanharam os avanços
tecnológicos. A mobilidade é a palavra de
ordem nos dias de hoje. Queremos que as
nossas reuniões não estejam limitadas às
grandes salas de conferências. Hoje em dia,
podemos realizar reuniões nas quais todos
intervenientes estão nos seus respetivos
escritórios, em salas de conferências mais
pequenas ou no confortável lounge de um
hotel. A Konftel veio tornar tudo mais fácil ao
conceber um produto que lhe permite decidir
onde e como quer ter as suas reuniões.
O Konftel Ego é um telefone pessoal
com altifalante. É compacto, portátil
e cabe facilmente dentro da mala,
independentemente de para onde for. Apesar
do seu tamanho, o Konftel Ego proporciona
uma qualidade de som cristalina graças à
sua exclusiva tecnologia áudio OmniSound®.
Ideal para uma reunião com alguns colegas
numa sala de conferências mais pequena.
Ou num quarto de hotel, quando não estiver

no escritório. Se estiver sozinho no quarto,
o Konftel Ego é uma boa alternativa aos
auriculares.
O Konftel Ego funciona perfeitamente com
o Skype para empresas, o Cisco Jabber, o
Avaya Communicator e outras ferramentas
de teleconferência. Liga-se facilmente a um
computador através, de uma porta USB,
ou a um tablet ou smartphone, através de
Bluetooth. Além disso, o Konftel Ego suporta
emparelhamento Bluetooth ultrarrápido
por NFC (comunicação por campo de
proximidade) e chamadas com qualidade
HD. Com o Bluetooth A2DP (perfil de
distribuição de áudio avançado) pode ouvir as
suas músicas preferidas com um desempenho
de áudio superior, quando a reunião terminar.
O ecrã LCD claro e atraente mostra
claramente a função que está ativa. Também
pode ver que funcionalidade está ativa
através dos LED de diferentes cores que se
acendem na parte inferior do dispositivo. O
Konftel Ego tem uma porta para auriculares
e a bateria integrada oferece-lhe a opção de
utilização sem fios.

• Telefone pessoal com altifalante compacto
e portátil que se liga facilmente a um
telemóvel, tablet ou computador.
• Qualidade de som cristalina com
comunicação bidirecional total graças à
tecnologia de áudio OmniSound®.
• Suporta o Skype para empresas, o Cisco
Jabber, o Avaya Communicator e outras
ferramentas de teleconferência.
• Ecrã LCD claro que permite visualizar que
funcionalidade está ativa.
• Emparelhamento Bluetooth simplificado e
ligação através de NFC.
• Chamadas HD através de Bluetooth.
• Bluetooth A2DP para um desempenho
áudio superior ao reproduzir música.
• Porta USB para ligação ao computador ou
a outro dispositivo USB compatível.
• Totalmente sem fios graças à sua bateria
incorporada e ao Bluetooth (a bateria é
carregada através da porta USB e tem até
12 horas de autonomia).
• Opção de conectividade através de
auricular, o que permite alternar entre o
auricular e a função de teleconferência
com grande facilidade.

Konftel AB. Em conformidade com a nossa política de desenvolvimento contínuo de produto, reservamo-nos o
direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Visite www.konftel.com para obter as informações
mais recentes.
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A Konftel é uma empresa líder de mercado e uma marca sólida na área dos equipamentos de conferências de áudio.
Desde 1988, a nossa missão tem sido ajudar as pessoas de todo o mundo a realizar reuniões independentemente das
distâncias. Com base no nosso sucesso, sabemos que as conferências de áudio são uma excelente forma de poupar
tempo e dinheiro e, ao mesmo tempo, contribuir para um melhor ambiente. Uma elevada qualidade de áudio é essencial
para ter uma reunião eficiente e é por esse motivo que a nossa tecnologia de áudio patenteada OmniSound® está
integrada em todos os telefones de conferência Konftel. Os produtos são vendidos globalmente sob a marca Konftel
e a nossa sede está localizada na Suécia. Visite www.konftel.com e saiba mais sobre a empresa e os nossos produtos

