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Konftel Personal Video Kit är designat för skrivbordsanvändare som kräver  
videomöten med professionell kvalitet. Det innehåller webbkameran Konftel 
Cam10 och den professionella högtalartelefonen Konftel Ego i ett behändigt paket.  

Skapa en förbättrad bild- och ljudupplevelse med 90 graders bildvinkel, full 
HD-video och OmniSound®- ljud. Med USB för plug and play är detta bärbara 
kit ett perfekt tillbehör både hemma och på det traditionella kontoret. Var du än 
arbetar.

Oavsett vilka appar eller molntjänster du föredrar så passar Konftel Personal Video 
Kit perfekt för dina samarbetsbehov. Anslut bara USB-kablarna till din laptop eller 
stationära dator och sätt igång – också med möjligheten att ansluta ljudet via 
Bluetooth. Med Konftel Cam10 har du enkelt kontroll på din integritet. En mekanisk 
slutare fungerar som linsskydd och är alltid inom räckhåll.

 y Rumstyp: personlig
 y Webbkamera för företag
 y Professionell högtalartelefon
 y 1080p full HD
 y OmniSound® med HD-ljud
 y Kompakt och portabel
 y 4x digital zoom
 y Inbyggt linsskydd skyddar din 

integritet
 y Datorappen Camera Control
 y Fri uppdatering av mjukvara
 y Två års garanti
 y Climate Neutral-certifierad

Konftel Personal Video Kit
Conferencing Convenience. Anywhere.

IMPONERA MED TYDLIGHET
Visa upp dig i naturlig högupplöst 1080p-video. Konftel Cam10 
har innovativ brusreduceringsteknik, goda egenskaper i svagt 
ljus och snabbt autofokus. En generös och naturlig bildvinkel 
kombinerat med 4x digital zoom ger storartad flexibilitet.

KRISTALLKLART MED OMNISOUND
Konftel Ego är högtalartelefonen som erhållit Red Dot design 
award och som sticker ut från mängden med sin smidiga och 
kompakta form, flexibla användning och, framför allt,  
otroliga ljudkvalitet. Sin storlek till trots levererar Konftel Ego 
en kristallklar ljudupplevelse, tack vare vår unika ljudteknik 
OmniSound®.
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© Konftel AB. I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss rätten 
att göra ändringar av produktspecifikationen. Besök www.konftel.com för senaste information.

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. Vi vet att distanssamarbete är 
ett effektivt sätt att spara tid och pengar samtidigt som det bidrar till en mer hållbar värld. Vi är Climate 
Neutral-certifierade och kan därför erbjuda kunder att köpa utrustning för videokonferenser, med ett 
bibehållet gott klimatsamvete. 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.

ÅTERFÖRSÄLJARYTA

Specifikationer för Konftel Personal Video Kit

ALLMÄNT
Produktnamn: Konftel Personal Video Kit
Artikelnummer: 951101081

HÖGTALARTELEFON
Produktnamn: Konftel Ego
Innehåll: Konftel Ego (910101081), USB-kabel, mjukt fodral, snabbguide, 
säkerhetsföreskrifter.
Teknik: OmniSound® med HD-ljud
Mikrofon: Omnidirectional 360˚ 
Upptagningsområde: 2 m
Anslutningar: USB och Bluetooth®

Se fullständig spec på konftel.com

KAMERA
Produktnamn: Konftel Cam10 
Innehåll: Konftel Cam10 (931101001) med fast USB-kabel, snabbguide, 
säkerhetsföreskrifter
Upplösning: 1080p 30
Zoom: 4x digital zoom
Fokus: Auto
Bildvinkel: 90°
Integritet: Inbyggt linsskydd skyddar din integritet

BLI KLIMATNEUTRAL
Konftel är certifierat enligt standarden för Climate Neutral. Det 
innebär att vi kompenserar för alla våra utsläpp av växthusgaser och 
vidtar åtgärder för att ytterligare minska utsläppen. När du väljer en 
Konftel-produkt kan du ha ditt goda klimatsamvete i behåll samti-
digt som du stöder din organisations växande behov av videosamar-
bete. Håll utkik efter Climate Neutral Certified-märkningen, som 
visar att alla våra produkter är klimatneutrala.

TA KONTROLL MED KAMERAAPPEN
För att använda den digitala zoomfunktionen hos Konftel 
Cam10, hämta den enkla datorappen Konftel Camera Control. 
Både före och under videomöten kan du zooma in/ut flytta 
bildutsnittet uppåt/nedåt och höger/vänster (ePTZ). Även om 
appen är enkel och lätt att använda har den en hel uppsättning 
avancerade inställningar för anpassning av bildkaraktär och 
kamerafunktioner. Datorappen Konftel Camera Control stöder 
både Windows och Mac.


