
Konftel C50300 Hybrid to gama wysokiej jakości rozwiązań do współpracy 
wideo dla średnich i dużych sal konferencyjnych. W skład każdego zestawu 
wchodzi kamera konferencyjna Konftel Cam50 PTZ i telefon konferencyjny 
z serii Konftel 300 z jakością dźwięku OmniSound®.

Konftel OCC Hub łączy cały pakiet w jedną całość, więc wystarczy 1 kabel USB, 
aby podłączyć kamerę, telefon konferencyjny i duży ekran do aplikacji na laptopie 
(np. Skype, Teams, BlueJeans, Zoom i inne). Koncepcja hybrydy zapewnia również 
swobodę zaproszenia uczestników do spotkania, poprzez regularne rozmowy 
telefoniczne. Wybierz model odpowiadający rozwiązaniu telefonicznemu Twojej 
firmy: telefonia IP, bezprzewodowy DECT, 3G/GSM lub analogowy.

Telefony konferencyjne z serii 300 są zoptymalizowane do spotkań z maksymalnie 
12 uczestnikami w pokoju. Dodając dodatkowe mikrofony, możesz zwiększyć 
zbieranie dźwięku i dostosować urządzenie dla dużych konferencji wideo 
z maksymalnie 20 osobami.

• Rozmiar spotkań: do 20 osób
• HD 1080p 60fps
• Exceptional image sensor

(2,7 cala i 2M efektywnych pikseli)
• PTZ (ruchomość w pionie i

poziomie)
• Kąt widzenia 72,5°
• 12x zoom optyczny
• HUB USB
• OmniSound® z dźwiękiem HD
• 2 lata gwarancji
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Konftel C50300 Hybrid
Zestaw do wideokonferencji

IMPONUJĄCA OPTYKA
Konftel Cam50 zapewnia wyjątkową jakość obrazu na 
konferencjach wideo za ułamek kosztów innych porównywalnych 
kamer konferencyjnych z PTZ (Pan-Tilt-Zoom). Oparta jest na 
najwyższej klasy optyce i wyjątkowej precyzji - od soczewek po 
przetwornik obrazu i technologię wykorzystywaną do optymalizacji 
jakości wideo. Nawet w słabym świetle obraz jest ostry i wyraźny.

HYBRYDOWE KONFERENCJE
Wybierz model odpowiadający rozwiązaniu telefonicznemu Twojej 
firmy: Konftel C50300IPx do telefonii IP, Konftel C50300Wx 
do bezprzewodowego DECT, Konftel C50300Mx do 3G/GSM lub 
Konftel 300 do zwykłej telefonii analogowej. Otrzymujesz pakiet 
premium do wideokonferencji z połączeniami telefonicznymi jako 
opcją zapasową. Nazywamy to Hybrydowymi Konferencjami.
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© 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

KONFTEL 300IPx
Zawartość: Konftel 300IPx, kabel 
sieciowy, kabel USB, zasilacz + kabel 
do zasilacza.

Technologia: OmniSound® 
z dźwiękiem HD, full duplex, 
automatyczna eliminacja echa 
i tłumienie hałasu.

Mikrofon: Dookolny 360˚.
Zbieranie głosu: Do 12 osób 
(20 z dodatkowymi mikrofonami).
Podłączenie: USB i SIP

KONFTEL 300Wx
Zawartość: Konftel 300Wx, bateria, 
podstawka ładująca, kabel USB, 
zasilacz + kabel do zasilacza.
Technologia: OmniSound®
z dźwiękiem HD, full duplex, 
automatyczna eliminacja echa 
i tłumienie hałasu.
Mikrofon: Dookolny 360˚.
Zbieranie głosu: Do 12 osób 
(20 z dodatkowymi mikrofonami).
Podłączenie: USB, bezprzewodowe 
DECT, smartfon (kablowo)

Konftel 300Mx
Zawartość: Konftel 300Mx, bateria, 
podstawka ładująca, kabel USB, 
zasilacz + kabel do zasilacza.
Technologia: OmniSound®
z dźwiękiem HD, full duplex, 
automatyczna eliminacja echa 
i tłumienie hałasu.
Mikrofon: Dookolny 360˚.
Zbieranie głosu: Do 12 osób 
(20 z dodatkowymi mikrofonami).
Podłączenie: USB i karta SIM 
(3G/GSM)

Konftel 300
Zawartość: Konftel 300, kabel USB, 
kabel zasialania i linii analogowej, 
zasilacz.
Technologia: OmniSound®
z dźwiękiem HD, full duplex, 
automatyczna eliminacja echa 
i tłumienie hałasu.
Mikrofon: Dookolny 360˚.
Zbieranie głosu: Do 12 osób 
(20 z dodatkowymi mikrofonami).
Podłączenie: USB i analogowe

Specyfikacja Konftel C50300 Hybrid
OGÓLNE
Nazwa produktu:
Konftel C50300IPx Hybrid (951401084) 
Konftel C50300Wx Hybrid (951401078) 
Konftel C50300Mx Hybrid (951401083) 
Konftel C50300 Analog Hybrid (951401059)

Nazwa produktu: Konftel Cam50
Zawartość: Konftel Cam50, kabel 5 m USB (typ A/typ B), zasilacz, 
kabel do zasilacza,  pilot z dwoma bateriami AAA, półka do montażu 
na ścianie,  skrócona instrukcja,  deklarancja bezpieczeństwa.
Rozdzielczość: Full HD 1080p/60 fps
Zoom: 2x optical zoom
Focus: Auto
Kąt widzenia: 72,5°
Pilot: W zestawie
Półka do montażu na ścianie: W zestawie

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

Zawartość w każdym opakowaniu:
1. Konftel Cam50
2. Konftel OCC Hub
3. Telefon konferencyjny z serii Konftel 300
Zestaw kabli przyłączeniowych
Deklaracja bezpieczeństwa i skrócona instrukcja obsługi.

3. TELEFON KONFERENCYJNY

1. KAMERA 2. HUB
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