SMART Room System™
pre Microsoft Lync®

SMART Room System™ je komplexný konferenčný systém integrujúci dotykovú technológiu interaktívnych
HD displejov, snímanie, záznam a reprodukciu HD videa a zvuku a ovládanie celého systému do jedného
funkčného celku. Kompatibilita so systémom Microsoft Lync® naviac umožňuje všetkým účastníkom
konferencie plnohodnotne participovať na jej obsahu a priebehu.

Profesionálny dotykový displej
Zreteľné detailné zobrazovanie a presné
zosnímanie dotyku zabezpečujú odolné dotykové
interaktívne displeje SMART s HD rozlíšením.

Systém automatického zapnutia
celého systému je aktivovaný SRS
signálom detektora pohybu pri
prítomnosti osoby v miestnosti.

HD kamera
schopná adaptovať sa na aktuálne svetelné
pomery v miestnosti zachytáva dianie v celej
miestnosti a vytvára dojem bezprostredného
kontaktu s účastníkmi konferencie.

Integrované ozvučenie
konferenčnej miestnosti
zabezpečujú kvalitné stereo
reproduktorové sústavy.

Administračná konzola
umožňuje prepínanie
prezentujúcich, zmeny
konfigurácie videa a dát
a prepínanie medzi
prezentáciou a účastníkmi
konferencie.

Mikrofóny
Až 4 stolové mikrofóny pripojiteľné ku
konzole snímajú zvuk bez vzniku spätných
väzieb.

Viac možností upevnenia
SMART Room System™ je
možné upevniť na stenu i na
stojan. Celý systém je možné
doplniť o vertikálny posun,
tzv. balancebox.

Variabilita riešenia
SMART Room System je dostupný
v piatich veľkostiach pre miestnosti
s 6 až 20 ľuďmi.

SMART Room System™ aj do vašej miestnosti

systém
kapacita miestnosti
uhlopriečka
použitý displej
detekcia prítomnosti
stranový pomer
rozlíšenie
HD kamera
stolové mikrofóny
reproduktory
administračná konzola
držiak na stenu
stojan
Balancebox
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Súčasti balenia a voliteľné príslušenstvo
SMART Room System™ je dodávaný s nasledovnými súčasťami a príslušenstvom:










SMART Board® interaktívny displej
HD kamera
stolové mikrofóny (možné aj dokúpiť)
administračná konzola
reproduktory
montážny držiak na stenu
integrované PC s obslužným systémom
stojan (voliteľný)
balancebox (voliteľný pre niektoré typy)

Autorizovaný dodávateľ pre SR:

AP MEDIA, s.r.o.
Staré grunty 7
841 04 Bratislava

+421-2-602 021 11
www.apmedia.sk
www.smartboard.sk

