
K O N F T E L . C O M

135 m
m

145 mm

PORTABEL • BLUETOOTH / NFC • SKYPE FOR BUSINESS

Konftel Ego 
Personliga distansmöten. Varsomhelst.



K O N F T E L . C O M

www.konftel.com/konftelego

Konftel Ego. 
Personliga distansmöten. Varsomhelst.
www.konftel.com/konftelego

Konftel har utvecklat produkter och lösningar 
för hållbara distansmöten sedan 1988. 
Utvecklingen för hur och var vi genomför 
våra möten har förändras i takt med de 
tekniska förutsättningarna. Idag är mobilitet 
ett nyckelord. Vi vill kunna genomföra 
distansmöten på andra platser än i det stora 
konferensrummet. Numer kan det lika gärna 
vara det egna kontoret, ett mindre mötesrum 
eller en skön hotell-lounge som är platsen för 
mitt möte. Därför har vi på Konftel utvecklat 
en produkt som låter dig själv bestämma var 
och hur.

Konftel Ego är en personlig högtalartelefon. 
Den är liten och portabel och ryms enkelt 
i din väska vart än du ska. Sin storlek till 
trots levererar Konftel Ego en kristallklar 
ljudupplevelse, allt tack vare vår unika 
ljudteknik OmniSound®. Den passar perfekt 
när du och ett par kollegor vill genomföra ett 
möte i något av era mindre mötesrum. Eller 
kanske i ett hotellrum om du är på resande 
fot. Om du sitter själv är Konftel Ego ett bra 
alternativ till headset.

Konftel Ego fungerar perfekt med Skype for 
Business, Cisco Jabber, Avaya Communicator 
och andra mötesverktyg. Den ansluts enkelt 
till en dator via USB, eller till en läsplatta 
eller smartphone via Bluetooth. Konftel 
Ego har dessutom stöd för extra snabb 
Bluetooth-parkoppling via NFC (near-field 
communications) och HD-samtal. Med 
Bluetooth A2DP (advanced audio distribution 
profile) kan du spela din favoritmusik med 
bästa ljudkvalitet när mötet är över. En snygg 
och tydlig LCD-skärm gör det enkelt att se 
vilken funktion som är aktiv. Det visas även av 
LED-lamporna som lyser ner på underlaget 
i olika färger. Konftel Ego har ingång för 
headset och tack vare det inbyggda batteriet 
är den helt trådlös om man så vill.

• Liten och portabel högtalartelefon som 
enkelt kan anslutas till mobiltelefon, 
surfplatta eller till en dator. 

• Kristallklart HD-ljud med full duplex tack 
vare ljudtekniken OmniSound®.

• Stöd för Skype for Business, Cisco 
Jabber, Avaya Communicator och andra 
mötesverktyg.

• Stöd för HD-samtal via Bluetooth.
• Tydlig LCD-skärm som visar aktiv funktion.
• Förenklad Bluetooth-parkoppling och 

anslutning med hjälp av NFC.
• Bluetooth A2DP ger bästa ljudkvalitet vid 

musikuppspelning.
• USB för anslutning till dator eller annan 

kompatibel USB-utrustning.
• Helt trådlös tack vare inbyggt batteri och 

Bluetooth (batteriet laddas via USB och har 
upp till 12 timmars batteritid).

• Möjlighet att ansluta headset och 
att enkelt växla mellan headset och 
högtalarfunktion.

Konftel Ego är redan 
en vinnare. I början av 
2016 mottog Konftel 
utmärkelsen Red Dot 
Award för ”Excellent 
product design”. Design är 
tillsammans med funktion 
och kvalitet ledstjärnor för 
oss på Konftel.

Konftel Ego fungerar 
perfekt tillsammans 
med Skype for Business. 
Den är byggd enligt 
Microsofts specifikationer 
för personliga 
högtalartelefoner och 
testad framgångsrikt i ett 
laboratorium certifierat av 
Microsoft. Konftel Ego ger 
OmniSound®-ljudkvalitet 
till dina Skype for Business-
möten, utan minsta 
kompromiss.

© Konftel AB. I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss rätt-
en till att ändra produktspecifikationen. Besök www.konftel.com för senaste information.

Konftel är ett ledande företag och starkt varumärke inom telefonmöteslösningar. Ända sedan 1988 har vår 
mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett avstånd. Av erfarenhet 
vet vi att telefonmöten är ett effektivt sätt att spara tid, pengar och samtidigt bidra till en bättre miljö. 
Hög ljudkvalitet är avgörande för produktiva möten och därför är vår patenterade ljudteknik, OmniSound®, 
inbyggd i alla Konftels telefoner. Våra produkter säljs globalt under varumärket Konftel, via vårt huvudkontor 
i Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på www.konftel.com

ÅTERFÖRSÄLJARYTA


