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Utöka Konftel 800

Vår förfinade OmniSound® erbjuder en överlägsen ljudupp-
levelse och en enda Konftel 800 lämpar sig för möten med upp 
till 12 personer. 

Utrustning: Konftel 800

Med Konftel Smart Microphone kan du utöka upptagningsom-
rådet för att täcka större konferenser med upp till 20 personer i 
rummet. Anslut en eller två extramikrofoner beroende på rumss-
torlek. Konftel Smart Microphone har inbyggd dämpning av eko 
och bakgrundsbrus genom OmniSound®.

Utrustning:  Konftel 800 + 1 eller 2 Konftel Smart Microphones

Konftel är en avancerad och samtidigt lättanvänd konferenstelefon. 
Tillsammans med Konftel Smart Microphones eller via kaskadfunktionen  

kan den enkelt passa in i större scenarier. Här är några exempel.

UTÖKAD ANVÄNDNING
APPLIK ATIONSBL AD

Installation: Anslut kabeln som följer med Konftel Smart  
Microphone till ljudporten som är placerad på undersidan av 
Konftel 800.

MEDIUM– LARGE SCENARIER 

Start-installation: Anslut nätverkskabeln, ange lösenord för ad-
ministratör och gå tillbaka till hemskärmen. Konftel 800 startar 
nu om. För att konfigurera, följ instruktionerna i Installation and 
Administration Guide.

SMALL – MEDIUM SCENARIER
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KONFTEL SMART MICROPHONE
Upptagningsområdet är 6 meter och medföljande  
anslutningskabel 3 meter.
Konftel Smart Microphone har inbyggd dämpning av eko och 
bakgrundsbrus genom OmniSound®.
Förpackning innehåller en Konftel Smart Microphone och 
anslutningskabel, 3 meter.
Artikelnummer: 900102144

KONFTEL DAISY-CHAIN CABLES
Konftel Daisy-chain Cables används för att seriekoppla upp till 
tre Konftel 800-enheter via portarna för ljudexpansion. Både 
ljuddistributionen och upptagningsområdet utökas för maximal 
täckning. Du får riktigt fylligt ljud även i stora rum med fler än 
20 personer.
Förpackningen innehåll två kablar, 5+10 meter.
Artikelnummer: 900102152

Via kaskadfunktionen utökas ljuddistributionen och upptag-
ningsområdet för maximal täckning. Du får riktigt fylligt ljud även 
i stora rum med fler än 20 personer. Upp till tre Konftel 800- 
enheter kan kopplas ihop i en daisy-chain med kabel, helt utan 
krångel och komplexitet.

Utrustning:  Upp till tre Konftel 800 + Konftel Daisy-chain 
Cables. 

Installation: Anslut en Daisy-chain Cable från den primära till 
den sekundära enheten. Ljudporten är placerad på undersidan 
av Konftel 800.  
 På den sekundära enhetens skärm, gå till INSTÄLLNIN-
GAR > LOGGA IN SOM ADMIN och skriv in admin-lösenordet.  
 Under INSTÄLLNINGAR > TELEFON > DAISY CHAIN 
välj SEKUNDÄR.  
 Gå tillbaka till hemskärmen, Konftel 800 startar om.

LARGE – X-LARGE SCENARIER 

Huvudkontor Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå • Tel 090-70 64 89 • E-post info@konftel.com • Webb konftel.com

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.
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