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Konftel 70
Dynamic dialog. Distinctive design.

Möt Konftel 70, en mångsidig högpresterande högtalartelefon som förenar
exceptionell ljudkvalitet med en design i framkant. Den är ett perfekt tillbehör
för videomöten och kan även användas fristående eller som portabel lösning, för
huddle rooms och små till medelstora utrymmen.
Prisbelönta Konftel 70 är lika snygg som den presterar bra, med ett tydligt
användargränssnitt och en svepande dynamisk design. En optimerad uppsättning
touchknappar återspeglar det fokus på användbarhet som gjort att den belönats
med en eftertraktad Red Dot design award. Konftel 70 är enkel, flexibel, prisvärd
och tilltalande.
Fyra digitala mikrofoner med beamforming ger en mer fokuserad ljudupplevelse
med mindre störande bakgrundsljud. Konftel 70 skapar balanserade, naturliga och verklighetstrogna samtal tack vare reducering av bakgrundsljud och
ekosläckning, något som ingår i Konftels hyllade OmniSound®-teknik. Hör bra
och låt dig höras med kristallklart detaljrikt ljud.

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Rumstyp: huddle till medium
OmniSound® verklighetstroget ljud
Beamforming-mikrofoner
USB
Bluetooth® med NFC
Batteri med 9 timmars taltid
Fri uppdatering av mjukvara
Två års garanti
Enkel användning
Climate Neutral-certifierad

DINA MÖTEN, PÅ DITT SÄTT

KLIMATNEUTRALA PRODUKTER

Konftel skapar maximal flexibilitet och frihet att välja samarbetsapp eller molntjänst på valfri laptop med USB-port, som är vår
filosofi i "Bring Your Own Meeting". Lägg till Konftel 70 för att få
högpresterande och förbättrad ljudkapacitet.

Konftel är certifierat enligt standarden för Climate Neutral. Det
innebär att vi kompenserar för alla våra utsläpp av växthusgaser
och vidtar åtgärder för att ytterligare minska utsläppen. När du
väljer en Konftel-produkt kan du ha ditt goda klimatsamvete i
behåll samtidigt som du stöder din organisations växande behov av
videosamarbete.
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TRÅDLÖS FRIHET

KOMPLETTA VIDEOKONFERENSPAKET

Med inbyggt batteri och trådlösa anslutningsalternativ fungerar
Konftel 70 lika bra som stationär eller portabel högtalartelefon.
Enheten har Bluetooth® med lång räckvidd och NFC för parkoppling – tillsammans med upp till 9 timmars taltid från en enda
laddning.

Letar du efter en komplett videolösning för små eller medelstora rum? Konftel C2070 kombinerar Konftel 70 med Konftel
Cam20, som ger videoupplösning i 4K. Konftel OCC Hub knyter
ihop paketet, så att det räcker med en enda USB-kabel för att
koppla in konferenskameran, ljudenheten och rummets skärm till
collaboration-appen i laptopen. Det är lika enkelt som genialiskt,
eller hur?

Specifikationer för Konftel 70
ALLMÄNT

STRÖMFÖRSÖRJNING

ANSLUTNING TILL ENHETER

Produktnamn: Konftel 70

Batteri: Inbyggt litium polymer-batteri. Samtalstid
upp till 9 timmar.

NFC: Ja, för enkel parkoppling

Artikelnummer: 910101089
Innehåll: Konftel 70, AC-adapter (inkluderar
anslutningsclips för EU, US, AU och UK), USB-kabel (USB 2.0 typ A-micro B, 1,5 m), snabbguide,
dokument med viktig information
Produktdokumentation: Manual online

Laddningstid till fulladdat: 3 timmar med strömadapter, 15,5 timmar med 0,5 A USB-anslutning.
AC-adapter: 5VDC/3A @ 100-240VAC, 50/60Hz
USB: Alternativt ström via USB

Storlek: 280 x 250 x 53 mm

ANSLUTNINGAR

Vikt: 700 g

USB: 2.0, micro-B

Färg: Svart

Bluetooth : 4.2, Class 1 (HFP/HSP/A2DP)

GODKÄNNANDEN

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Knappsats: Touch-knappar: besvara samtal och slå
på, avsluta samtal, Bluetooth®, volym upp/ner och
sekretess
Statusindikator: Ström på, samtalsläge, sekretess,
strömning, Bluetooth® och batteri

Teknik: OmniSound® med stöd för HD-ljud, full
duplex, automatisk ekosläckning och brusreducering.
Mikrofon: 4 digitala MEMS-mikrofoner.
Ljudupptagning med beamforming.
Upptagningsområde: 4 m

®

Garanti: 2 år

SPECIFIKATIONER LJUD

Safety: EN 60950-1:2006/A1:2010. EN 609501:2006/A12:2011. EN 60950-1:2006/A2:2013. IEC
60950-1:2005/A1:2009.
EMC: EN 55022:2010. EN 55024:2010. EN
61000-3-3:2013. EN 61000-3-2:2014. EN 301
489-1 V1.9.2. EN 301 489-3 V1.6.1. EN 301 489-17.
V2.2.1. EN 62311.
Radio: EN 300 330-2 V1.5.1. EN 300 330-1 V1.7.1.

Frekvens: 100 till 7 000 Hz
Högtalare: 100 till 20 000 Hz

FLER FUNKTIONER
Strömmande ljud i HD: A2DP/AVRCP
Mjukvaruuppdatering: Ja. Konftel Upgrade Utility
uppdaterar programvaran via USB.

MILJÖ
Temperatur: 5–40 °C

Se fullständig spec på konftel.com

Konftel AB. I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss rätten
att göra ändringar av produktspecifikationen. Besök www.konftel.com för senaste information.
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ÅTERFÖRSÄL JARY TA

Konftel är ett ledande företag inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår
mission varit att hjälpa människor på företag världen över att genomföra möten oavsett avstånd. Vi
vet att distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara både tid och pengar, samtidigt som det bidrar
till en mer hållbar värld. Vi är Climate Neutral-certifierade och ger våra kunder möjlighet att köpa
konferensutrustning med gott klimatsamvete. Perfekt ljud och kristallklar videobild är avgörande för
produktiva möten, det är därför vi alltid har den senaste tekniken i våra samarbetslösningar. Vår ljudteknik
OmniSound® är inbyggd i alla Konftels konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket
Konftel och vårt huvudkontor ligger i Umeå. Läs mer om företaget och våra produkter på konftel.com.

