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Konftel 55Wx - zestaw głośnomówiący do PC, komórki etc

Producent Konftel

Konftel 55Wx to zestaw głośnomówiący konferencyjny podłączany do komputera (USB), komórki (Bluetooth) i telefonu

stacjonarnego (dobierany adapter). Dzięki podłączeniu pary dodatkowych mikrofonów 55Wx obsłuży rozmowy 12 osób (średnie i

małe sale konferencyjne).

Konftel 55Wx to łatwa w użyciu, kompaktowy i niezwykle uniwersalny zestaw głośnomówiący konferencyjny z Bluetooth, USB i

dźwiękiem w opatentowanej technologii audio OmniSound®. Krystalicznie czysty dźwięk HD zapewnia bardziej naturalne brzmienie

niż w przypadku tradycyjnych rozmów telefonicznych. Uchwycenie wszystkich niuansów dźwięku poprawia znacząco komfort i

płynność rozmowy. Dotyczy to także bezprzewodowych połączeń przez Bluetooth.

Konftel 55Wx zapewnia komunikację UC bez żadnych ograniczeń. Integruje się z wiodącymi platformami Unified Communications:

Skype for Business, Cisco Jabber oraz Avaya One-X/Communicator zainstalowanymi na komputerze użytkownika. Dotykowy,

kolorowy wyświetlacz przystawki konferencyjnej Konftel 55Wx ułatwia nawiązywanie i odbieranie połączeń, jak również przegląd

sytuacji.

Ale to nie wszystko! Konftel 55Wx został specjalnie zaprojektowany, aby pełnić rolę węzła komunikacyjnego. Wystarczy szybko

podłączyć komputer, telefon komórkowy/tablet i telefon stacjonarny, aby bez wysiłku uczestniczyć w spotkaniach przy doskonałej

jakości dźwięku. Można także mostkować połączenia VoIP z telefonicznymi przez aparat stacjonarny lub komórkowy. Przełączanie

odbywa się na dotykowym, kolorowym ekranie LCD, który wyświetla tylko bieżące połączenia.

Konftel 55Wx wyposażono w funkcję nagrywania. Dzięki temu można odtwarzać, zapisywać lub udostępniać połączenia i notatki

głosowe zarejestrowane na karcie pamięci.



To niezwykle uniwersalne urządzenie wygląda równie dobrze na biurku, w domowym biurze, jak i w sali konferencyjnej. Opcja

podłączenia dodatkowych mikrofonów pozwala dwukrotnie zwiększyć obszar działania zestawu i zastosować go także w większych

salach.

Konftel 55Wx różni się od wersji Konftel 55 tym, że posiada Bluetooth®, akumulator w zestawie oraz możliwość podłączenia

dodatkowych mikrofonów.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Konftel 55Wx; Art.nr 910101082

6-metrowy kabel elektryczny (900103355), zasilacz (900102127),  akumulator (900102124), kabel USB (900103388)
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WERSJE JĘZYKOWE

Menu: angielski, duński, fiński, francuski, holenderski, włoski, japoński, chiński, koreański, norweski, polski, portugalski, hiszpański,

szwedzki, turecki, niemiecki, rosyjski.

SPECYFIKACJA AUDIO

OmniSound®

Mikrofon 360° z redukcja szumów otoczenia

Zasięg mikrofonów: do 30m2 > 12 osób. Z parą dodatkowych mikrofonów: do 70m2/>20 osób.

Częstotliwość: 100–24000 Hz.

Głośność: 90 dB SPL 0.5 m.

INTERFACE

USB: USB 2.0 Mini B, podłączenie do komputera

Telefon komórkowy: podłączenie za pośrednictwem dedykowanego, opcjonalnego kabla

Telefon biurkowy: podłączenie za pomocą opcjonalnego adaptera

Wyjście słuchawkowe: 3.5mm jack (TRS/TRRS).

Bluetooth: v 3.0 profile A2DP, AVRCP v1.5, HFP v1.6 i HSP. Łatwe parowanie NFC.

ZASILANIE

Zasilacz 100-240V AC/12 V DV, w zestawie

Zasilanie przez USB: po podłączeniu kabla USB (ładowanie akumulatora gdy jest włożony do przystawki)

Akumulator wystarczy na 9 godzin rozmowy

NAGRYWANIE

Nagrywanie rozmówi i notatek głosowych na kartę SD & SDHC do 32GB

AKTUALIZACJA

Aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem komputera (z Microsoft Windows) i kabla USB. Druga opcja z pomocą karty SD.

WYMIARY

222 mm, x 206 mm x 68 mm. Waga 640gKolor: lukrecjowa czerń i srebro

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA

Kolorowy ekran LCD, 240x320 pikseli

Klawiatura: dotykowy ekran + on/off + włącznik mikrofonu/głośników

HOMOLOGACJA

CE, FCC, UL and CSA

NORMY

Safety EN 60950-1:2006/A1:2010 EN 60950-1:2006/A12:2011 IEC 60950-1:2005/A1:2009

EMC EN 55 022 (2006)+A1 EN 55 024 (1988)+A1+A2 EN 301489-1 V1.8.1 EN 301489-17 V2.1.1

ŚRODOWISKO

Temperatura: 5° – 40°C.

Wilgotność względna: 20-80% bez kondensacji.

GWARANCJA

Dwa lata. Akumulator objęty jest roczną gwarancją.Konftel 55Wx to łatwa w użyciu, kompaktowa i niezwykle uniwersalna

przystawka konferencyjna z z Bluetooth i głośnikami w opatentowanej technologii audio OmniSound®. Krystalicznie czysty dźwięk

HD zapewnia bardziej naturalne brzmienie niż w przypadku tradycyjnych rozmów telefonicznych. Uchwycenie wszystkich niuansów

dźwięku poprawia znacząco komfort i płynność rozmowy. Dotyczy to także bezprzewodowych połączeń przez Bluetooth.

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Konftel-55Wx-zestaw-glosnomowiacy-do-PC,-komorki-etc_624_2.html
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