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S M I D I G A  V I D E O PA K E T 

Konftel Collaboration solutions
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Det här kan du alltid räkna med

Videokonferens. Så enkelt.

KRISTALLKLART  
MED OMNISOUND®

Användarna kan luta sig tillbaka och av-
slappnat delta i konversationen, höra 
och bli hörda utan ansträngning. Konftels  
patenterade ljudteknik OmniSound® med 
full-duplex garanterar ett verkningsfullt 
och kristallklart ljud i båda riktningarna. 

GARANTERAT  
TRASSELFRITT

Det räcker med en enda USB-kabel  
för att koppla in kameran, ljudenheten 
och rummets skärm till collaboration- 
appen i laptopen. Konftel OCC Hub 
knyter ihop allt till ett smidigt kit. 
Läs mer om hur det  funkar på sid 7.

TA MED  
DIG MÖTET

Det spelar ingen roll vilken app eller 
molntjänst du föredrar som samarbets-
verktyg: Skype for Business/Teams, 
Zoom, Webex, BlueJeans, Circuit, Slack 
eller någon annan. Ta med dig mötet på 
din dator, plugga in och kör igång.

I 30 år har Konftels mission varit att skapa förutsättningar för miljontals  
distansmöten runt om i världen. Fokus har legat på det perfekta ljudet.  

Nu är det dags att lägga till video, att ge rösten ett ansikte. 
Konftel Collaboration är paketlösningar som gör det riktigt enkelt och  

prisvärt att ta videokonferensen till alla typer av mötesrum.
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KONFTEL C20Ego

Huddle Room Video. Bekvämlighet i en box.
 y Upp till 6 personer
 y 4K Ultra HD
 y 105° bildvinkel
 y Enkel montering
 y EPTZ 
 y 8x digital zoom
 y USB 3.0
 y HDMI
 y Samtidig utsignal via HDMI och USB
 y Två års garanti

Konftel C20Ego är det perfekta paketet för video i små mötesrum. Här får 4K- 
konferenskameran Konftel Cam20 sällskap av den briljanta högtalartelefonen 
Konftel Ego med OmniSound®-ljudkvalitet. Konftel OCC Hub knyter ihop allt 
till ett smidigt kit, så att det räcker med en enda USB-kabel för att koppla in  
kameran, ljudenheten och rummets skärm till collaboration-appen i laptopen. 

Konftel Cam20 är optimerad för situationer där konferenskameran behöver  
placeras nära bordet, vilket är det normala i dagens många huddle rooms. 

BALANSERAD BILD  
I KRÄVANDE MILJÖER

WDR-tekniken justerar automatiskt 
för bra bild i olika ljusförhållanden, 
även i krävande lägen som svagt ljus, 
direkt solljus och hög kontrast. 

OPTIMAL  
VIDVINKEL

Bildvinkeln på 105° gör att alla del- 
tagare kan sitta i en bra ställning och 
ändå rymmas i videobilden. Samtidigt 
skapas en verklighetstrogen bild utan 
förvrängning.

SMALL
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KONFTEL C2055

Alla inkluderade
Konftel C2055 är det perfekta paketet för video i medelstora mötesrum. Här får 
4K-konferenskameran Konftel Cam20 sällskap av högtalartelefonen Konftel 55 
med OmniSound®-ljudkvalitet. Konftel OCC Hub knyter ihop allt till ett smidigt kit, 
så att det räcker med en enda USB-kabel för att koppla in kameran, ljudenheten 
och rummets skärm till collaboration-appen i laptopen.

Konftel Cam20 är optimerad för situationer där konferenskameran behöver  
placeras nära bordet, men trivs även i medelstora mötesrum. Bildvinkeln på 105° 
gör att alla deltagare kan sitta i en bra ställning och ändå rymmas i videobilden.  
Samtidigt skapas en verklighetstrogen bild utan förvrängning.

 y Upp till 12 personer
 y 4K Ultra HD
 y 105° bildvinkel
 y Enkel montering
 y EPTZ 
 y 8x digital zoom
 y USB 3.0
 y HDMI
 y Samtidig utsignal via HDMI och USB
 y Två års garanti

MEDIUM

SE ANDRA.  
OCH DIG SJÄLV.

Har du en extra skärm kan du koppla 
den direkt till kamerans HDMI- 
utgång, samtidigt som videobilden 
sänds till mötet via USB. Du får en 
monitor som hela tiden visar din sida 
av sändningen i rummet.

FÖRLUSTFRI
ZOOM

Videoupplösningen på 4K innebär att 
det finns stor kapacitet till digital in-
zoomning. Även vid maximal 8x zoom 
klarar kameran av att skapa en detalj-
rik bild. Så välj det bildutsnitt du vill 
visa och lita på att det ser bra ut.
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 y Upp till 20 personer
 y Exceptionell bildsensor (2,7’’ med  

2 miljoner effektiva pixlar)
 y Full HD 1080p/60 fps
 y Pan 170°, Tilt 60°
 y 12x optisk zoom
 y Bildvinkel 72,5° - 6,9°
 y USB 3.0
 y HDMI
 y Enkel montering
 y Två års garanti

KONFTEL C5055Wx

Utöka ditt videosamarbete

MEDIUM-
LARGE

Konftel C5055Wx är ett perfekt paket för video i medelstora och stora mötesrum. 
Här får den fantastiska PTZ-konferenskameran Konftel Cam50 sällskap av 
den expanderbara högtalartelefonen Konftel 55Wx med OmniSound®- 
ljudkvalitet. Konftel OCC Hub knyter ihop allt till ett smidigt kit, så att det  
räcker med en enda USB-kabel för att koppla in kameran, ljudenheten och  
rummets skärm till collaboration-appen i laptopen. 

De medelstora och stora mötesrummen är PTZ-kamerans rätta miljöer. Bildvinkeln 
på 72,5° skapar redan i utgångsläget en känsla av närvaro och det är enkelt att 
zooma in till ett anpassat utsnitt.

OPTIK SOM  
IMPONERAR

Konftel Cam50 är USB-kameran som 
ger exceptionell bildkvalitet i dina  
videomöten till en bråkdel av  
priset på jämförbara konferens- 
kameror. Den bygger på en lösning  
med optik i premiumklass och  
enastående precision.  

EN RIKTIG 
PTZ-KAMERA

Det räcker med en knapptryck-
ning för att styra kameran till en  
förinställd vinkel och inzoomning. 
Utmana gärna prestandan genom 
att använda den 12x optiska zoomen  
hela vägen.
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KONFTEL C50300 Hybrid

Gläns tillsammans. Exceptionella videomöten.
Konftel C50300 Hybrid är flexibla premiumpaket för video i medelstora och stora 
mötesrum. Här får PTZ-konferenskameran Konftel Cam50 sällskap av en Konftel 
300-modell med OmniSound®-ljudkvalitet. Konftel OCC Hub knyter ihop paketen, 
så att det räcker med en enda USB-kabel för att koppla in kameran, konferens- 
telefonen och rummets skärm till collaboration-appen i laptopen.

Du får dessutom hybridkonceptets frihet att kunna välkomna deltagare via vanliga 
telefonsamtal. Välj det paket som passar ditt företags telefonilösning: IP-telefoni, 
trådlös DECT eller 3G/GSM.

 y Upp till 20 personer
 y Exceptionell bildsensor (2,7’’ med  

2 miljoner effektiva pixlar)
 y Full HD 1080p/60 fps
 y Pan 170°, Tilt 60°
 y 12x optisk zoom
 y Bildvinkel 72,5° - 6,9°
 y USB 3.0
 y HDMI
 y OmniSound®

 y Två års garanti

ADDERA 
EXTRAMIKROFONER

Addera ett par extramikrofoner och 
utöka upptagningsområdet från 30 
till 70 kvm. Med Konftel 300IPx kan 
du dessutom ansluta en PA-box för 
riktigt stora situationer. 

MEDIUM –
LARGE

ZOOMA MED  
SJÄLVFÖRTROENDE

Bildvinkeln på 72,5° skapar redan i 
utgångsläget en känsla av närvaro 
och det är enkelt att zooma in till ett  
anpassat utsnitt. Utmana gärna  
prestandan i Konftel Cam50 genom 
att använda den 12x optiska zoomen 
hela vägen.

Välj mellan
Konftel 300IPx, 
300Wx eller 
300Mx
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KONFTEL ONE CABLE CONNECTION HUB

Enklare än så här blir det inte

FAQ
HUR LÅNGA ÄR KABLARNA SOM FÖLJER MED?
Kabellängderna är: 3 meter mellan hub och dator,  
5 meter mellan hub och kamera och 5 meter mellan  
hub och högtalartelefon.

KAN JAG ANVÄNDA ÄNNU LÄNGRE KABLAR?
Ja, se www.konftel.com/support för aktuella rekommen- 
dationer för förlängningskablar.

KAN JAG KÖPA ENDAST KAMERA?
Ja, det går att köpa våra konferenskameror som separata 
produkter. Ett bra alternativ för dig som redan har en  
Konftel-högtalartelefon med USB. Rekommendationen  
är då att även köpa Konftel OCC Hub som tillbehör för att 
skapa en riktigt lättanvänd lösning.

KAN KAMERORNA UPPDATERAS?
Ja, Konftel-kamerorna kan uppdateras med ny mjukvara utan 
kostnad. Se www.konftel.com/support för instruktioner.  

JAG HAR BARA USB-C PÅ MIN DATOR, KAN JAG ANVÄNDA 
EN ADAPTER FÖR ATT ANSLUTA HUBBEN?
Ja, du kan använda en adapter för USB-C till USB-A.

Det är det enkla som är det geniala, eller hur? Så här sitter komponenterna i videopaketen ihop och som du redan förstått är 
det Konftel OCC Hub som gör lösningen så smidig att sätta upp och använda. Den är Plug-N-Play via USB-anslutningen och 
behöver inga extra drivrutiner för den som har en modern version av Windows som operativsystem* på datorn. 

* Konftel OCC Hub använder DisplayLink och drivrutinen finns redan på din dator om du har Windows 10 (1607) Anniversary Update eller senare. 
Drivrutiner för andra operativsystem hittar du på konftel.com/occ

VAD BEHÖVER JAG FJÄRRKONTROLLEN TILL?
Den använder du främst för att kontrollera kamerans PTZ- 
funktion, välja förinställda bildutsnitt, justera bildinställningar 
och välja bland profiler för olika ljusförhållanden. 

LITEN ORDLISTA

4K – Betyder att den horisontala upplösningen på video-
bilden ligger nära 4000 pixlar. Att jämföra med en vanlig 
HD-bild som har 1080 pixlar. I Konftel Cam20 används 
4K-upplösningen främst till digital zoomning.

PTZ – Pan Tilt Zoom. En PTZ-kamera har motoriserad styr-
ning av riktning och optisk zoom, som Konftel Cam50.

EPTZ – står för Electronic Pan Tilt Zoom. Kallas ofta för 
digital zoom. Bildutsnittet kan avgränsas och förflyttas inom 
ramen för kamerans fasta läge.

VISCA –  Standard för att kontrollera en PTZ-kameras  
funktioner på distans och/eller från en videomötes-app.

UVC – USB Video Device Class. Standard för hur USB- 
enheter, som webbkameror, ska hantera strömmad video.



Mötesstorlek SMALL  
(upp till 6 personer)

MEDIUM
(upp till 12 personer)

MEDIUM – LARGE
(upp till 20 personer)

PAKET KONFTEL C20Ego KONFTEL C2055 KONFTEL C5055Wx KONFTEL C50300 Hybrid

Innehåll Konftel Ego, Konftel Cam20, 
Konftel OCC Hub, fjärr-
kontroll (inkl. batterier), 
USB-kablar för ljud, kamera 
och laptop, snabbguide

Konftel 55, Konftel Cam20, 
Konftel OCC Hub, fjärr-
kontroll (inkl. batterier), 
USB-kablar för ljud, kamera 
och laptop, snabbguide

Konftel 55Wx, Konftel 
Cam50, Konftel OCC Hub,  
fjärrkontroll (inkl. batterier), 
USB-kablar för ljud, kamera 
och laptop, AC-adapter 
(EU, US, AU, UK), elkabel, 
väggfäste, snabbguide

Konftel 300 serien modell, Konftel 
Cam50, Konftel OCC Hub,  
fjärrkontroll (inkl. batterier), 
USB-kablar för ljud, kamera och 
laptop, AC-adapter (EU, US, AU, 
UK), elkabel, väggfäste, snabbguide

Tillbehör Extramikrofoner Extramikrofoner 
PA-box (endast för Konftel 
300IPx)

Två års garanti

LJUD KONFTEL Ego KONFTEL 55 KONFTEL 55Wx KONFTEL 300IPx/Mx/Wx

USB

Sekundär anslutning Bluetooth® Bordstelefon (kabel),  
mobil (kabel)

Bluetooth®,  
bordstelefon (kabel),  

mobil (kabel)

Konftel 300IPx - SIP
Konftel 300Wx - trådlös DECT 

och mobil (kabel) 
Konftel 300Mx - 3G/GSM 

OmniSound®

KAMERA KONFTEL Cam20 KONFTEL Cam50

USB 3.0

Upplösning 4K Ultra HD/30 fps Full HD 1080p/60 fps

Bildvinkel 105° 72.5°

PTZ   
EPTZ

  
170° horisontell / 60° vertikal

Zoom 8x digital 12x optisk

Autofokus

Fjärrkontroll

Kamerakontroll UVC 1.5/IR Remote VISCA/UVC 1.5/IR Remote

HUB KONFTEL OCC Hub

One Cable  
Connection

Besök konftel.com för mer information


