Communication Services

RICOH Interactive
Whiteboard D5520

Del idéer når og hvor som helst
Ricohs interaktive whiteboard D5520 giver arbejdsgrupper mulighed for at genopfinde den måde, de
arbejder sammen på. Uanset om de er på kontoret, på farten eller arbejder hjemmefra, kan hele teamet
deltage i møder og brainstorme ved at dele filer i realtid og tilføje kommentarer til dokumenterne. Og med
en touchskærm på 55 tommer og høj opløsning er samarbejdsplatformen ideel til mindre og mellemstore
møde- eller undervisningslokaler.
Alt-i-én-samarbejdsplatform med webbrowsing og mulighed for at skrive kommentarer
Understøtter videokonference med indbyggede højttalere og mikrofon - og valgfrit Ricoh-kamera
Kan integreres med Ricohs videokonferencetjenester UCS og UCS Advanced samt Skype™ for Business
Fleksible anvendelsesmuligheder med to controllere: Ricohs originale og en OS-uafhængig
Tilføjelse af Ricoh Streamline NX (SLNX) giver kortbaseret adgang, så du kan e-maile og udskrive alt, der er
produceret på tavlen

Arbejd bedre sammen
Transformér dit teamwork
Gør møderne mere meningsfulde og produktive med effektive
samarbejdsværktøjer som dokumentdeling i realtid. Whiteboardet
har indbyggede højttalere, mikrofon og et Ricoh-højkvalitetskamera
(valgfrit) til understøttelse af videokonference og kan problemfrit
integreres med Ricohs UCS-tjenester samt Skype™ for Business.

En intuitiv samarbejdsløsning
Giv hele dit team mulighed for at deltage aktivt i møder og brainstorms, uanset hvor de er. D5520 har en stor HD-skærm, som
giver jer alt den plads, I har brug for til at dele idéer. Skærmen
anvender ShadowSense™-touchteknologi, så hver enkelt deltager
kan tilføje noter til indholdet med høj præcision.

Kan tilpasses til dine behov
Med en lang række tilslutningsmuligheder kan D5520 forbindes til
et stort udvalg af enheder. Whiteboardet leveres med Bluetooth til
smartphones og tablets og flere USB-porte til tilslutning af anden
hardware som fx tastaturer. Du kan også surfe på nettet direkte fra
skærmen.

Sikker og brugervenlig platform
Med sin intuitive brugerflade og valget mellem en Ricoh- eller en
OS-uafhængig controller er D5520 designet til at være ekstremt
brugervenlig. Ricohs SLNX-software kan desuden tilvælges, hvis
du ønsker sikker kortbaseret adgang og vil holde teammedlemmerne opdateret ved at maile eller printe de kommenterede
dokumenter efter mødet.

RICOH Interactive Whiteboard D5520
HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT
Interface (input):

Interface (output):

TOUCHSKÆRM
Video: VGA, HDMI, DVI-D,
DisplayPort™
Audio: Line 3.5 mm
Video: DisplayPort™
Audio: Speaker-out
Kontrol: USB2.0 Type B

Mikrofon:

Indbygget

Udvidede funktioner:

Optisk tegngenkendelse (OCR),
skærmdeling mellem IWB og Ricoh
P3500, netværksmappe,
browserfunktion, highlightfunktion,
zoom, fjerndeling, gem som PDF
(v1.4), gem på USB, betjening via PC,
e-mailfunktion, printfunktion

Indbygget højtaler:

12 W x 2

Mål (B x D x H):

1.345 x 119 x 770 mm

Vægt:

Hovedmaskine: 43 kg
Fuld konfiguration: 46 kg

Strømkilde:

100 - 240 V, 50/60 Hz

Styring:

RS-232C (PC-kontrol)

Touch-teknologi:

ShadowSense™

Touch-punkter:

10 punkter (kun display)

Touch-opløsning:

1.920 x 1.080

Touch-anmodning fra pen:

>= 10 mm

Touch-output:

USB 2.0 (type B)

Teknologi - elektronisk pen:

Light Interception (tilvalg af pensensorsæt og controller påkrævet)

Multi touch:

Windows 7 Home Premium
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 8/8.1
Windows 8/8.1 Pro
Windows 8/8.1 Enterprise
Windows Embedded 8 Standard
Windows 10 Home
Windows 10 Pro
Windows 10 IoT
Windows Embedded 7 Standard

Single touch:

Windows 7 Home Basic
Mac OS X 10.10 - Mac OS X 10.12

- g/m²

TILBEHØR

MILJØ

Strømkabel, lynvejledning, VGA-kabel, fjernbetjening med batterier, USBkabel, brugervejledninger, pen-bakke, skrue til pen-bakke, Bluetooth
dongle, HDMI-Kabel

Strømforbrug:

Maksimum: 255 W
Standbytilstand: 0,5 W

Driftstemperatur:

0 - 40°C

Luftfugtighed:

10 % - 90 %

Kontakt din lokale leverandør for oplysninger om tilgængelige
modeller, ekstraudstyr og software.

DISPLAY
Skærmformat:

Diagonal: 54,64" (1.387 mm)

Displaytype:

Liquid Crystal Display

Backlight:

LED-panel

Effektivt skærmareal (B x H):

1.209,6 x 680,4 mm

Opløsning:

Maksimum: 1.920 x 1.080 (fuld HD)

Farve:

Maksimum: Over 16.700.000 farver

Lysstyrke:

Maksimum: 450 cd/m²

Billedformat:

16:9

Kontrastforhold:

1.100 : 1

Pixelpitch:

0,63 x 0,63 mm

Responshastighed:

12 ms (grå til grå, gnms.)

Skærmglas:

Tykkelse: 3 mm
Refleksbehandlet

ISO 9001-certificeret, ISO
14001-certificeret, ISO
27001-certificeret
Alle mærker og/eller
produktnavne er varemærker
tilhørende deres respektive
ejere. Specifikationerne og
produkternes ydre kan
ændres uden varsel. Den
faktiske farve på produktet
kan være anderledes end den
farve, der vises i brochuren.
Billederne i denne brochure
er ikke rigtige fotografier, og
der kan forekomme mindre
afvigelser i forhold til
produkternes faktiske
udseende.

www.ricoh-europe.com

Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Denne brochure,
dens indhold og/eller layout
må ikke ændres og/eller
tilpasses, kopieres helt eller
delvist og/eller indarbejdes
andetsteds uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Ricoh
Europe PLC.

