
Konftel C2055 i C2055Wx to idealne rozwiązania do współpracy wideo dla średnich 
sal konferencyjnych. Zestwy łączą w sobie kamerę konferencyjną 4K Konftel Cam20  
i zestaw głośnomówiący w serii Konftel 55 z jakością dźwięku HD OmniSound®.

Konftel OCC Hub łączy cały pakiet w jedną całość, więc wystarczy 1 kabel USB, 
aby podłączyć kamerę, urządzenie głośnomówiące i monitor/TV do aplikacji 
na laptopie (np. Skype, Teams, BlueJeans, Zoom i inne).

Z kamerą konferencyjną USB Konftel Cam20, możesz również mieć pewność, że inni 
uczestnicy wideokonferencji otrzymają jasny i wyraźny obraz Ciebie i Twoich kolegów. 
Technologia WDR automatycznie dostosowuje parametry optyki do uzyskania 
dobrego obrazu w różnych warunkach oświetleniowych, nawet wymagających, takich 
jak słabe światło, bezpośrednie światło słoneczne i wysoki kontrast. Rozdzielczość 
wideo 4K pozwala na doskonałe przybliżenie wybranego fragmentu obrazu.

• Rozmiar spotkań: do 12 osób
• 4K Ultra HD
• Kąt widzenia 105°
• Proste podłączenie USB
• EPTZ
• 8x zoom cyfrowy
• HDMI
• OmniSound® z dźwiękiem HD
• 2 lata gwarancji
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Konftel C2055 i C2055Wx
Zestaw do wideokonferencji "all inclusive"

SZEROKI KĄT WIDZENIA
Konftel Cam20 zoptymalizowano do sytuacji, w których kamera 
konferencyjna musi być umieszczona blisko stołu, ale równie 
dobrze sprawdza się w salach konferencyjnych średniej wielkości. 
Pole widzenia 105° oznacza, że wszyscy uczestnicy mogą usiąść 
w wygodnej pozycji i nadal będą widoczni w obrazie wideo. 
Jednocześnie obraz tworzony przez kamerę jest realistyczny
 i bez zniekształceń.

CZYSTY DŹWIĘK Z OMNISOUND®

Konftel 55 i Konftel 55Wx to stylowe i łatwe w użyciu zestawy 
głośnomówiące z imponującym czystym dźwiękiem HD wpieranym 
przez naszą opatentowaną technologię OmniSound®. Różnica 
między tymi dwoma modelami polega na tym, że w Konftel 55Wx 
została wzbogacona o Bluetooth®, możliwość podłączenia 
dodatkowych mikrofonów oraz ma w zestawie akumulator.



© Konftel AB. Zgodnie z przyjętą polityką ciągłego doskonalenia naszych produktów zastrzegamy 
sobie prawo do zmiany ich danych technicznych bez uprzedzenia. Najnowsze informacje są dostępne 
na stronie www.konftel.pl

Konftel to czołowa firma i silna marka globalna w branży urządzeń telekonferencyjnych. Od 1988 roku 
staramy się pomagać ludziom na całym świecie w prowadzeniu spotkań bez względu na dzielącą 
ich odległość. Nasze doświadczenie pokazuje, że telekonferencje są wspaniałym sposobem 
na oszczędzanie czasu i pieniędzy, a zarazem przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. 
Warunkiem udanych spotkań jest doskonała jakość dźwięku, dlatego wszystkie telefony Konftel 
są wyposażone w naszą opatentowaną technologię dźwięku OmniSound®. Więcej informacji o naszej 
firmie i pełnej gamie produktów można znaleźć na stronie internetowej www.konftel.pl

TWÓJ SPRZEDAWCA

Specyfikacja Konftel C2055 i C2055Wx 
OGÓLNE
Nazwa produktu: 
Konftel C2055 (951201071)
Konftel C2055Wx (951201082)

Nazwa produktu: Konftel Cam20
Zawartość: Konftel Cam20, kabel 5 m USB cable (typ A/typ B), pilot z 
dwoma bateriami AAA, skrócona instrukcja, deklarancja bezpieczeństwa

Rozdzielczość: 4K Ultra HD/30 fps
Zoom: 8x zoom cyfrowy
Focus: Auto
Kąt widzenia: 105°
Pilot: W zestawie

1. KAMERA 2. HUB

3. ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY

Nazwa produktu: Konftel 55
Zawartość: Konftel 55, kabel USB, zasilacz + kabel do zasilacza.
Technologia: OmniSound® z dźwiękiem HD, full duplex, 
automatyczna eliminacja echa i tłumienie hałasu.

Mikrofon: Dookolny 360˚.
Zbieranie dźwięku: Do 12 osób.
Podłączenie: USB, telefon stacjonarny (adapter), smartphone 
(kablowe)

Zawartość każdego opakowania:
1.  Konftel Cam20
2.  Konftel OCC Hub
3.  Zestaw głośnomówiący z serii Konftel 55

Zestaw kabli przyłączeniowych
Deklaracja bezpieczeństwa i skrócona instrukcja 
obsługi
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Nazwa produktu: Konftel OCC Hub
Zawartość: Konftel OCC Hub, kabel 3 m USB, kabel 5 m USB cable 
(typ A/mini B) do serii Konftel 300, kabel 5 m USB (typeA/micro B) do 
Konftel Ego, zasilacz, taśma Velcro®, skrócona instrukcja, deklaracja 
bezpieczeństwa

USB: 3.0
Sterownik: DisplayLink

Nazwa produktu: Konftel 55Wx
Zawartość: Konftel 55Wx, kabel USB, akumulator, zasilacz + kabel do 
zasilacza.
Technologia: OmniSound® z dźwiękiem HD, full duplex, 
automatyczna eliminacja echa i tłumienie hałasu. Bluetooth Audio.

Mikrofon: Dookolny 360˚.
Zbieranie dźwięku: Do 12 osób.

Podłączenie: USB, telefon stacjonarny (adapter), smartphone 
(Bluetooth)

Zobacz pełną specyfikację techniczną na konftel.pl
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