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K O N F T E L . C O M

Högkvalitativa, lättanvända och klimatneutrala  
Konftel-lösningar för varje typ av rum.

Video är överallt. 
Överallt är video.
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Vilket rum behöver du utrusta med video?
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Det har skett en enorm ökning av dedikerade arbetsplatser 
i hemmet och denna trend kommer att vara fortsatt stark 
även framöver. Kraven och funktionerna för personliga 
arbetsytor på företagets kontor har på kort tid därför blivit 
normgivande för de personliga arbetsutrymmena i  
hemmet. Miljöerna måsta vara hållbara även på lång sikt.

Delade arbetsutrymmen är typiskt sett inte optimerade  
för aktivt deltagande i videomöten. Men när en aktivitets- 
baserad kontorslayout inte erbjuder tillräcklig tillgänglighet 
till små fokusrum behöver användarna en ändamålsenlig 
mötesupplevelse även vid skrivbordet, utan att  
störa kollegorna.

KRAV:

• Utrustningen behöver vara portabel, diskret,  
lättanvänd och av hög kvalitet.

• Integritetsskydd och personliga inställningar är viktigt 
(inbyggt linsskydd).

• Frihet att använda valfri mötesapp. 

• Kostnadseffektiva lösningar, för att det ska vara  
ekonomiskt hållbart att hantera stora volymer.

• Mobilitet som stöder hybridarbete mellan hem  
och kontor.

KONFTEL PERSONAL VIDEO KIT

Konftel Personal Video Kit är perfekt för videosamtal  
på ditt eget kontor. Webbkameran Konftel Cam10 och  
högtalartelefonen Konftel Ego ansluts enkelt via USB. 

Art.nr: 951101081

KONFTEL CAM10

Konftel Cam10 är en webbkamera i affärsklass för  
användare som behöver professionell kvalitet för sina 
personliga videosamtal. Den har ett inbyggt linsskydd för 
säkrad integritet. 

Art.nr: 931101001

Fokusrum är designade för två till tre personer eller  
enstaka användare medan huddle rooms utgör en idealisk 
miljö för upp till en handfull personer. Flexibilitet är en 
viktig faktor för ett fokuserat samarbete eller för indivi-
duellt arbete, kombinerat med spontana videomöten. Små 
mötesrum används normalt av upp till åtta personer även 
om ett mindre antal kan nyttja det för social distansering 
eller tillfälligt arbetsrum. 

En gemensam nämnare för dessa rum är att användarna 
ofta sitter nära skärmen på grund av det begränsade 
utrymmet, så en kamera med vidvinkel är en nyckelfaktor. 
Det finns också behov av att snabbt kunna arrangera  
konferenssamtal via valfri plattform, med möjlighet att 
använda den egna laptopen för att hantera möten. 
Utrustningen måste vara lättanvänd, kostnadseffektiv och 
förmedla en högkvalitativ upplevelse.

KRAV:

• Enkel installation för snabba och behändiga möten.

• Okomplicerade produkter som är lätta att använda.

• Kostnadseffektiva lösningar, för att det ska vara  
ekonomiskt hållbart att hantera stora volymer.

• Stabil och tillförlitlig prestanda.

• Kamera med vidvinkel.

• Kvalitet på samma nivå som i formella mötesrum. 

• Frihet att använda valfri mötesapp.

• En BYOM-lösning (Bring Your Own Meeting) som gör 
att man slipper dela enheter, eftersom användarna tar 
med sin egen laptop för att delta i och hantera möten.

KONFTEL C20EGO

Konftel C20Ego är ett behändigt och kostnadseffektivt 
videopaket som utgör ett perfekt tillskott till såväl fokus-
rum som de minsta mötesrummen – med enkel One Cable  
Connection till en dator. 

Art.nr: 951201081

KONFTEL C2070

Övertygande pris/prestanda gör videopaketet Konftel 
C2070 till det bästa valet för alla små mötesrum – med 
prisbelönt ljud och 123-graders vidvinkelkamera. 

Art.nr: 951201089

Fokusrum,  
huddle rooms och  
små utrymmen

Optimala lösningar för personliga arbetsplatser Optimala lösningar för de minsta mötesytorna 

Personliga kontor,  
arbete hemifrån  
och delade utrymmen 



6 7

Kvadratiska medelstora mötesrum är ofta idealiska för 
videokonferenser. Antal platser och rumslayouter  
kan varieras för att skapa mer utrymme för varje person 
och även övrig mötesutrustning. Dessa rum används ofta 
av små grupper men även möten med upp till tolv personer 
kan förekomma. En kamera med vidvinkel och zoom hjälper 
till att fånga alla deltagare, samtidigt som verklighetstroget 
ljud säkerställer att alla hörs tydligt.

Medelstora mötesrum kräver en viss nivå av flexibilitet. 
Normalt kan dessa ha upp till 10–12 sittplatser, men ibland  
kan antalet deltagare vara mindre. För dessa rum som be-
finner sig i spannet mellan huddle rooms och de allra störs-
ta rummen ställs höga krav på att den tekniska lösningen 
alltid ska leverera en förstklassig upplevelse.

Kraftfull kameraprestanda krävs för att fånga alla delta-
gare, både nära och på långt håll, detta kombinerat med 
exceptionellt ljud för dialogen.

Här är det lämpligt att överväga en ljudenhet med skalbar 
ljudexpansion för både röstupptagning och ljuddistribution, 
liksom funktioner för hybridkonferenser där man kan  
kombinera vanliga IP-samtal med USB-samtal.

KRAV:

• Högkvalitativa lösningar som är enkla att installera och 
använda.

• En mångsidig kamera med vidvinkel, zoom och framing.

• En naturlig, verklighetstrogen ljudupplevelse.

• Frihet att använda valfri mötesapp.

• En BYOM-lösning (Bring Your Own Meeting) som gör 
att man slipper dela enheter, eftersom användarna tar 
med sin egen laptop för att delta i och hantera möten.

KRAV:

• Högkvalitativa, flexibla lösningar – enkla att installera 
och använda.

• En mångsidig PTZ-kamera med snabb zoom och förin-
ställningar som täcker in varenda centimeter av rummet 
– för att fokusera på personer både nära och långt borta.

• Hög bildprestanda. 

• En naturlig, verklighetstrogen ljudupplevelse med  
beamforming-mikrofoner.

• En BYOM-lösning (Bring Your Own Meeting) som gör 
att man slipper dela enheter, eftersom användarna tar 
med sin egen laptop för att delta i och hantera möten. 

KONFTEL C20800 HYBRID

Konftel C20800 Hybrid är en mångsidig lösning för  
videosamarbete som är perfekt för medelstora  
kvadratiska mötesrum – med beamforming-ljud och  
en vidvinkelkamera med 4K-upplösning.

Art.nr: 951201088 EU

KONFTEL C50800 HYBRID

Konftel C50800 Hybrid är en prisbelönt premiumlösning 
för samarbete som ger enastående ljud- och bildkvalitet. 
Perfekt för medelstora rum och möjliggör hybridkonfer-
enser.

Art.nr: 951401088 EU

KONFTEL C2070

Övertygande pris/prestanda gör videopaketet Konftel 
C2070 till det bästa valet för alla små och medelstora 
mötesrum – med prisbelönt ljud och en kamera med 
123-graders vidvinkel. 

Art.nr: 951201089

KONFTEL C5070

Prisbelönt ljud och en kraftfull PTZ-kamera kombinerat 
med One Cable Connection till dator. Det är allt du  
behöver för videokonferenser som förmedlar en stark 
känsla av att alla mötesdeltagare befinner sig i samma rum. 

Art.nr: 951401089 EU

Optimala lösningar för medelstora kvadratiska mötesrum Optimala lösningar för medelstora avlånga mötesrum

Medelstort mötesrum 
(avlångt)

Medelstort mötesrum 
(kvadratiskt)
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DAISY CHAIN-KABLAR

Art.nr: 900102152

2 X KONFTEL 800

Art.nr: 910101088

KONFTEL 800

Art.nr: 910101088

USB-FÖRLÄNGNINGSKABEL

Vi rekommenderar Delock Active Optical Cable, 20 meter. 
Art.nr: 83739

2 X DAISY CHAIN-KABLAR

Art.nr: 900102152

Ett stort mötesrum behöver ha plats för så många som  
20 sittplatser, även om ett mindre antal personer kan an-
vända rummet för att få mer "social distansering" och ytor 
att arbeta på. Rummen är ofta försedda med långsmala  
konferensbord där deltagarna sitter långt från skärmen.  
Så det är viktigt med en kamera med panorering, lutning 
och zoom (PTZ) i kombination med utbyggbara ljudenhet-
er som med precision fångar upp röster och distribuerar 
ljudet över hela rummet. Utrustningen behöver också  
se lika bra ut som den presterar och uppfylla de högsta 
standarderna. 

KRAV:

• En kamera med snabb PTZ och förinställningar för att 
täcka in varje centimeter av rummet.

• Klassledande ljud både när det gäller upptagning och 
ljuddistribution, som dessutom enkelt kan byggas ut. 

• Enkel användning, kvalitetsdesign och en sömlös  
användarupplevelse.

• Frihet att använda valfri mötesapp.

• Möjlighet till hybridkonferens tack vare alternativ  
för IP-samtal.

KONFTEL C50800 HYBRID

Konftel C50800 Hybrid (plus en Konftel 800 i en daisy 
chain-koppling) är en prisbelönt premiumlösning för  
videosamarbete, perfekt för ett stort konferensrum.  
Två daisy chain-kopplade Konftel 800-enheter, fylligt ljud 
och med en känsla av att alla deltagare är på samma plats.

Art.nr: 951401088 EU

KONFTEL C50800 HYBRID

Konftel C50800 Hybrid (plus två daisy chain-kopplade 
Konftel 800-enheter ) är en prisbelönt premiumlösning 
för samarbete som enkelt kan byggas ut i riktigt stora rum. 
Tre daisy chain-kopplade Konftel 800-enheter ger fylligt 
ljud och en verklig känsla av att personerna på distans ändå 
befinner sig i rummet.

Art.nr: 951401088 EU

Traditionella styrelserum och extra stora mötesrum kräver 
högsta kvalitet på konferensutrustning som enkelt kan 
skalas upp och ned så att man kan sprida ut sittplatserna. 
Bord i sådana rum brukar vara långsmala och ofta i U-form, 
något som kräver klassledande funktioner för panorering, 
lutning och zoom (PTZ), bildkvalitet och kristallklart  
utbyggbart ljud för att säkerställa bästa tänkbara mötes- 
upplevelse. Dessa rum har ofta plats för över 20 personer, 
är bekväma, formella och fungerar väl för många olika 
typer av möten.

KRAV:

• En kamera med snabb PTZ och förinställningar som 
fångar in hela rummet.

• Klassledande ljud med enkel utbyggnad av både  
upptagning och ljuddistribution.

• Enkel användning, kvalitetsdesign och en sömlös  
användarupplevelse.

• Kvalitetsdesign som matchar den övergripande  
prestandan.

• Frihet att använda valfri mötesapp. 

Den optimala lösningen för stora mötesrum Den optimala lösningen för extra stora mötesrum

Stora mötesrum Extra stora mötesrum
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KONFTEL C50300IPX HYBRID

Konftel C50300IPx Hybrid (plus PA interface box). Samma 
enkla One Cable Connection som i vanliga mötesrum, här 
med stöd av en funktionsrik PTZ-kamera och högtalartele-
fon som är ansluten till befintligt PA-system. 

Art.nr: 951401084 EU

PA INTERFACE BOX

För anslutning till externt högtalar- och mikrofonsystem 
(PA-system). Art.nr: 900102087

KONFTEL CAM20

Konftel Cam20 är konferenskameran som ger 4K Ultra 
HD-video till små och medelstora mötesrum. Täckning 
för alla deltagare som blir naturligt återgivna i den 
knivskarpa bilden. 4K-upplösningen gör den digitala 
zoomen djup och klar. Flexibel klämma säkerställer snabb 
montering.  

Art.nr: 931201001

KONFTEL CAM50

Konftel Cam50 ger exceptionell bildkvalitet i dina video- 
möten till en bråkdel av priset på jämförbara konferens- 
kameror med PTZ. Den kraftfulla optiska zoomen fångar 
ansikten och detaljer med häpnadsväckande skärpa och 
når ut även i stora rum.  

Art.nr: 931401002 EU

USB-FÖRLÄNGNINGSKABEL

Förlängning av den vanliga USB-kabeln mellan hubb och 
dator. Vi rekommenderar Delock Active Optical Cable, 20 
meter. Art.nr: 83739 

Så fungerar Konftels videolösningar

Verkligt skarp bild till rimligt pris

Så här sitter komponenterna ihop och som du redan  
förstått är det Konftel OCC Hub som gör lösningen så 
smidig att sätta upp och använda.

Den är plug and play via USB-anslutningen och behöver 
inga extra drivrutiner för den som har en modern version 
av Windows som operativsystem* på datorn.

Du kan också välja att ansluta skärmen direkt till datorn, 
normalt via HDMI, och behöver då inte drivrutinen från 
DisplayLink.

* Konftel OCC Hub använder DisplayLink och drivrutinen 
finns redan på din dator om du har Windows 10 (1607) Anni-
versary Update eller senare. 

Multifunktionsrum

Dessa rum är i grunden skapade för att vara flexibla och 
anpassade för olika typer av rumslayouter – ofta med  
kapacitet för fler än 20 personer. Centralt är allsidigheten 
– för att hantera olika typer av arrangemang, antal deltaga-
re och specifika behov. Presentationer och säljseminarier 
genomförs ofta från rummets front, inrett i klassrumsstil 
för både utbildningar och affärsändamål. 

Ljudet för videomötena kan integreras via rummets 
PA-system, om ett sådant finns.

KRAV:

• En lösning med flera olika anslutningsmöjligheter för  
att erbjuda full flexibilitet och möjlighet till hybrid- 
konferenser.

• Enkelt att installera och använda. 

• En PTZ-kamera med snabb zoom och förinställningar för 
maximal täckning. 

• Konferensljud med expansionsmöjligheter.

• Frihet att använda valfri mötesapp.

Den optimala lösningen för multifunktionsrum
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Det här kan du alltid lita på

BEHAGLIGT LJUD OCH  
IMPONERANDE VIDEO

Användarna kan luta sig tillbaka och avslappnat delta i kon-
versationen, höra och bli hörda utan ansträngning. Konftels 
ljudteknik OmniSound® med full duplex garanterar ett ver-
kningsfullt och kristallklart ljud i båda riktningarna. Konftels 
USB-konferenskameror ger en bildkvalitet som imponerar i 
videomötet. 

Med den bredaste portföljen på marknaden kan du alltid lita på att 
du får den perfekta lösningen från Konftel. Vår produkter passar 

allt från personliga arbetsplatser till stora mötesrum.

KLIMATNEUTRALA PRODUKTER

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 samtidigt som du stöder din 
organisations växande behov av videosamarbete.

STARKT FOKUS PÅ DESIGN  
OCH ANVÄNDARUPPLEVELSE

I allt vi gör ligger ett ständigt fokus på användarupplevelsen. 
Efter mer än 30 år i branschen vet vi vad folk förväntar sig. 
Vi är stolta över alla priser och all uppmärksamhet vi fått 
från ledande branschexperter, även om vårt mål är, och 
alltid kommer att förbli, att vinna våra kunders hjärtan. 

PLATTFORMSOBEROENDE

Det spelar ingen roll vilken app eller molntjänst du föredrar 
som samarbetsverktyg: Teams, Zoom, Webex, Lifesize, Blue-
Jeans, Circuit, Google Meet eller något annat alternativ.  
Ta med dig mötet på din laptop, plugga in den orange 
USB-kabeln och kör igång.

Besök konftel.com och ta reda på mer

https://www.konftel.com/en/solutions

