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Premiumpaketet för video i medelstora till riktigt stora mötesrum, som ger 
enastående kvalitet på både ljud och bild. Här får PTZ-kameran Konftel Cam50 
sällskap av konferenstelefonen Konftel 800 och Konftel OCC Hub som ger One 
Cable Connection till konferenskameran, högtalartelefonen och skärmen. Det är 
så självklart att du lugnt kan luta dig tillbaka och fokusera på mötet.

Det spelar ingen roll vilken app eller molntjänst du föredrar som samarbetsverk-
tyg, Konftel C50800 Hybrid-paketet fixar upplevelsen i konferensrummet.  
Ta med dig mötet på valfri laptop som kan anslutas via USB, plugga in och kör 
igång. Med Konftel C50800 Hybrid är du inte begränsad till video- och röstsamtal 
i collaboration-appen på datorn. Du kan även välkomna deltagare in i mötet via 
vanliga IP-telefonsamtal. Vi kallar det Hybrid Conferencing.

 y Mötesstorlek: Fler än 20 personer
 y HD 1080p 60fps
 y Exceptionell bildsensor (2,7 tum 

och 2M effektiva pixlar)
 y Pan, tilt, zoom
 y Daisy chain-koppling
 y 12x optisk zoom
 y One Cable Connection Hub
 y OmniSound® 
 y Två års garanti

Konftel C50800 Hybrid
Självklara videokonferenser

OPTIK SOM IMPONERAR
Konftel Cam50 är USB-kameran som ger exceptionell bildkvalitet 
i dina videomöten till en bråkdel av priset på jämförbara konfer-
enskameror med PTZ (Pan Tilt Zoom). Den bygger på en lösning 
med optik i premiumklass och enastående precision. Det gäller hela 
vägen från linserna till bildsensorn och den teknik som används för 
att optimera videokvaliteten. Även i situationer med svagt ljus blir 
bilden ren och klar.

PRISBELÖNAD FÖR INTUITIV ANVÄNDBARHET
Konftel 800 har anslutning för SIP, USB och Bluetooth® LE. Det 
öppnar för BYOD och dagens alla kommunikations- och samarbets- 
tjänster: i molnet, lokalt på plats eller i hybridmiljöer. Konferens- 
telefonen lever också upp till de höga förväntningar på design och 
användbarhet som vi ställer på nya produkter. Konftel 800 har  
utsetts till vinnare i kategorin produktdesign i Red Dot Award 2019.
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Konftel är ledande inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att 
hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett avstånd. Av erfarenhet vet vi att 
distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara tid och pengar samtidigt som det bidrar till en bättre 
miljö. 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 Konftels alla 
konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket Konftel och vårt huvudkontor ligger i 
Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på konftel.com.

Produktnamn: Konftel 800
Innehåll: Konftel 800, nätverkskabel, USB-kabel
Teknik: OmniSound® med HD-ljud, full duplex, automatisk ekosläckning och 
brusreducering.
Mikrofoner: 6 meter upptagningsområde
Ljudexpansion: En enda Konftel 800 lämpar sig för möten med upp till 12 
personer. Anslut Konftel Smart Microphone för upp till 20 personer.  
Tre Konftel 800-enheter ihopkopplade i en daisy-chain ger maximal täckning, 
för fler än 20 personer.
Anslutningar: USB, SIP och Bluetooth® LE

Produktnamn: Konftel PoE Injector
Innehåll: Konftel PoE injector, nätverkskabel, strömkabel
Används för strömförsörjning via dataanslutningen till PoE-enheter, som 
Konftel 800.
Stödjer IEEE 802.3af/at (PoE+)

ALLMÄNT KONFTEL C50800 Hybrid
Produktnamn: Konftel C50800 Hybrid (951401088)

Specifikationer Konftel C50800 Hybrid

Produktnamn: Konftel Cam50
Innehåll: Konftel Cam50, 5 m USB-kabel (typ-A/typ-B),  AC-adapter (EU, US, 
AU, UK), elkabel,  fjärrkontroll med två AAA-batterier, väggfäste, snabbguide, 
säkerhetsföreskrifter.
Upplösning: Full HD 1080p/60 fps
Zoom: 12x optisk zoom
Fokus: Auto
Bildvinkel: 72.5°

Produktnamn: Konftel OCC Hub
Innehåll: Konftel OCC Hub, 3 m USB-kabel , 5 m USB-kabel (typ-A/mini-B) 
för Konftel 300-serien, 5 m USB-kabel (typ-A/micro-B) för Konftel Ego och 
Konftel 800, AC-adapter (EU, US, AU, UK), Velcro® tape, snabbguide, säker-
hetsföreskrifter, Installationsguide
USB: 3.0
Drivrutin för skärmvisning: DisplayLink

Innehåll: Konftel 800, Konftel Cam50,  Konftel OCC Hub,  
Konftel PoE Injector, komplett uppsättning av kablar, säkerhets- 
föreskrifter och installationsguide
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Se fullständiga tekniska specifikationer på konftel.com

ÅTERFÖRSÄLJARYTA


